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بازار سرمایه ایران طبق رتبه بندی بلومبرگ، پربازده ترین بازار اوراق بهادار دنیا شد

سال طالیی بورس
بازار س��رمایه ایران با وجود اینکه چندین و چند ماه با تحریم های ناعادالنه غرب دس��ت و پنج نرم کرده است، اما 
توانسته با عملکردی چشمگیر در صدر جدول پربازده ترین بورس های دنیا در ۱۲ ماه گذشته قرار بگیرد. به گزارش 
سنا و به نقل از فایننشیال تایمز، با وجود اینکه ایران به دنبال راهکارهایی برای عبور از بحران تحریم های غرب است، 
اما بازار سرمایه این کشور با استقبال بی نظیری از سوی سرمایه گذاران داخلی رو به رو بوده و همین استقبال موجب 
شده این بازار در مقایسه با دیگر رقبا در سراسر دنیا، بیشترین بازدهی را در یک سال گذشته داشته باشد. کارشناسان 
معتقدند با وجود کاهش شدید ارزش ریال در مقایسه با دالر و نرخ تورم ۴۳درصدی در این کشور تا پایان سپتامبر 
)شهریور و مهر ۹۷( و ثبات در نرخ بهره بانکی در کشور، تمایل سرمایه گذاران برای حضور در بازار سرمایه و تامین 
مالی از طریق این بازار بیشتر شده تا بدین ترتیب، ارزش دارایی خود را افزایش دهند. حضور سرمایه گذاران در بازار 
س��رمایه موجب ش��ده که ارزش این بازار و بازدهی آن نسبت به دیگر رقبا در بازارهای جهانی فزونی یافته و به رتبه 

»بهترین و پربازده ترین« بازار اوراق بهادار در جهان در یک سال گذشته دست یابد. بازار سرمایه ایران که در سه...

ایران در رتبه دوم سریع ترین رشد گردشگری جهان ایستاد

چالش های سیزده گانه گردشگری ایران
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آیا دخالت دولت به بازار مسکن آرامش می  دهد؟

سایه روشن مداخله دولت در بازار مسکن

راهکارهای آموزش مسائل مالی به کودکان 
B2B تکنیک های جلب توجه مخاطب به کمپین های

راهکارهای تزریق روح تازه به بازاریابی محتوایی
چالش های انتخاب نام وبالگ برای برندمان

بازاریابی و تبلیغات فراتر از اینستاگرام و توییتر
قانع کردن دیگران به روش بازیگر 12 مرد خشمگین

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

قابلیت عکاسی دیپ فیوژن 
13.2 iOS همراه با نسخه بتا 

از راه رسید

4
فرصت امروز: معلوم نیست اولین بار چه کسی به بیت کوین 

لقب »طالی دیجیتال« را داده، اما بررسـی ها نشان 
می دهد ناتانیل پاپر، نویسنده نیویورک تایمز در...

آیا ارزهای رمزنگاری شده می توانند در آینده جایگزین طال شوند؟

 همه چیز درباره
طالی دیجیتال

یادداشت
 اقتصاد ایران و چالش

جذب سرمایه های خارجی

سال ۹۸ برای ایرانیان با نگاه به 
آس��مان و باران و س��یل آغاز شد. 
کل زندگ��ی و رفت وآم��د ایرانیان 
تحت تاثیر س��یل قرار گرفت. انگار 
ک��ه همه درهای آس��مان بر س��ر 
ایران باز شده بود و کل باران تاریخ 

بر سر ایرانیان بارید.
امس��ال  ابتدایی  در هفته ه��ای 
آمریکا  فش��ارهای  ادام��ه  ش��اهد 
و س��نگین تر ش��دن تحریم ه��ای 
بین المللی علیه کش��ورمان بودیم. 
سیاس��ت ن��ه جن��گ و ن��ه صلح 
همچنان در دستور کار قرار گرفته 
و کشورهای دیگر همچون فرانسه 
تم��ام تالش ش��ان بر ای��ن بود که 
ب��ا راهکاره��ای بینابینی همچون 
بسته ۱۵ میلیارد دالری، گره کور 

تحریم ها را باز کنند.
ب��ا وج��ود اینک��ه کاخ الی��زه با 
میانجیگ��ری  صحب��ت در م��ورد 
خودنمای��ی می کرد، اما تالش های 
ادامه دار مکرون نشان می دهد که 
فرانس��ه می خواهد توافق هسته ای 
را نج��ات ده��د. ط��ی چن��د ماه 
گذش��ته دیپلماس��ی در ج��اده پر 
از دس��ت اندازی افت��اده و التهابات 
ش��دید اقتصادمان کم��ی کاهش 
یافته اس��ت. همه ای��ن حوادث و 
سایر موارد مشابه باعث شده اند که 

ای��ران طی چند  اقتصاد 
3سال گذشته...
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فرص��ت امروز: س��ال گذش��ته در میانه های مهرماه بود که نخس��تین همایش 
بین المللی مدیریت دانش با رویکرد توسعه و همینطور اولین جایزه مدیریت دانش 
در دانشگاه خاتم برگزار شد و هفته گذشته نیز دومین دوره این همایش به همت 

انجمن مدیریت ایران و با همکاری انجمن مدیریت  دانش اتریش ادامه یافت.
جهت گیری نخس��تین همایش مدیریت دانش مبتنی بر رویکرد توس��عه بود و 
این مهم در همایش امس��ال به رویکرد مدیریت منابع اختصاص داش��ت. بر این 
اس��اس، دومی��ن همایش بین الملل��ی مدیریت  دان��ش با رویکرد منابع، هش��تم 
مهرماه در دانش��گاه خاتم و با حضور جمش��ید انصاری رئیس سازمان امور اداری 
و اس��تخدامی کشور، پروفسور برندنر رئیس انجمن مدیریت  دانش اتریش و دکتر 
مجید قاسمی رئیس انجمن مدیریت  ایران برگزار شد. این همایش با هدف تأکید 
بر جایگاه مدیریت دانشی در افزایش بهره وری سرمایه  انسانی، منابع سرمایه ای و 
انرژی برگزار ش��ده است. محورهای مدیریت دانشی و سرمایه اجتماعی، مدیریت 
دانش��ی و اقتصاد جامعه، مدیریت دانش��ی و توس��عه صنعتی، مدیریت دانشی و 
توانمندی سیاس��ت گذاری و مدیریت دانش��ی و توان رقابتی بخش های اقتصادی 
ازجمل��ه موضوعاتی بود که در پنل های همایش مورد بحث قرار گرفت. همچنین 
شناسایی س��ازمان های دانش��ی، ایجاد فضای ارتباطی میان سازمان های دانشی، 
تشویق سازمان های دانشی در راستای توسعه، ایجاد هم افزایی جهت رشد و توسعه 
اقتصادی و توسعه پایدار و شناسایی مزیت های برتر سازمان ها و ایجاد پایگاه دانشی 
در کش��ور از دیگر اهداف برگزاری دومین همای��ش بین المللی مدیریت  دانش با 

رویکرد منابع بوده است.
امروزه مدیریت دانش برای سازمان ها به ضرورتی مهم بدل شده است. مدیریت 
دانش به زنجیره ای می گویند که به ترتیب شامل مدیریت دانش، دارایی های دانش 
)س��رمایه ارتباطی، سرمایه س��اختاری و سرمایه انس��انی(، خدمات و محصوالت 
)پروژه، س��رمایه گذاری و فرآیندها( و در پایان، تاثیرگذاری اس��ت. این تاثیرها در 
س��طح س��ازمان، منطقه و جهان ارزیابی شده و آموخته های جدید )یادگیری ها و 
نوآوری ها( در کل زنجیره لحاظ می شوند. نقش مدیریت و رهبران در این زنجیره، 
تعریف اس��تراتژی های دانشی، پایه ریزی فرهنگ دانشی، حمایت و پشتیبانی های 
موردنیاز اس��ت. جایزه مدیریت دانش نیز س��طح س��ازمان ها را براس��اس ارزیابی 
معیارهای این زنجیره مش��خص می کند. همچنین ضرورت توانمندسازي اقتصاد 
ملی با رویکرد رقابت در سطح جهانی و در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
و افزایش توانایی ها، مهارت ها و دانش بخش هاي مختلف کش��ور به منظور کاهش 
اث��رات تحریم و همچنین مدیریت بهینه منابع و بهره گیري از فرصت هاي موجود 
ایجاب می کند تا س��ازمان هاي ایرانی براي توانمندس��ازي خود در برابر چالش ها، 
نسبت به استقرار صحیح مدیریت دانش اقدام کنند. تحقق این امر منوط به افزایش 
ظرفیت هاي ملی و بین المللی و توس��عه همکارهاي هاي علمی و کاربردي اس��ت 
و انجم��ن مدیریت ایران در این راس��تا با همکاری انجمن مدیریت  دانش اتریش، 
دومین همایش بین المللی مدیریت دانش و همینطور دومین جایزه مدیریت دانش 

را برگزار کرده است.
ویژگی های نظام مدیریت دانشی مطلوب

در ابتدای این همایش، دکتر جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی 
کشور، طرح مسائل نو در سازمان اداری را یک ضرورت خواند و گفت: اگر از طرح 
مس��ائل نو در س��ازمان اداری و دولتی غافل ش��ویم، نوآوری و خالقیت در بخش 

خصوصی هم راهی پیدا نخواهد کرد.
او به سیطره اقتصاد دولتی و حضور قابل توجه دولت در اقتصاد ایران اشاره کرد 
و ادامه داد: بخش زیادی از بنگاه هایی که واگذار شده و در ظاهر خصوصی شده اند، 

همچنان با یک فرهنگ دولتی در سطح مدیریت و نیروی انسانی اداره می شوند.
انصاری با اش��اره به این نکته که بی توجهی به عوامل مؤثر در رویکرد مدیریت 

دانشی، ما را در استقرار آن با شکست رو به رو خواهد کرد، افزود: مدل های جدید 
کسب و کار مبتنی بر دارایی های ناملموس سازمان ها و بنگاه ها و دانش و خبرگی 
آنها طراحی و مس��تقر شده اند و تفاوت های جدی با مدل های سنتی دارند. ضمن 
اینکه افزایش سطح اطالعات و امکان ذخیره سازی الکترونیکی آنها در کنار تغییر 
هرم سنی کارکنان س��ازمان ها، همچنین جریان مستمر حرکت نیروی انسانی به 
سمت انتقال تجربه و جمع بندی و استخراج دانش از آنها مواردی است که ما را به 

سوی یک نظام مدیریت دانشی مطلوب سوق می دهند.
رئیس س��ازمان اداری و استخدامی کش��ور با بیان اینکه در سازمان های اداری 
معموالً عملکردهای خوب به اش��تراک گذاش��ته نمی ش��ود و فرسودگی کارکنان 
و محی��ط تکراری، ام��کان تجربه های جدید و نوآوری  را ب��ه آنها نمی دهد، گفت: 
س��ازمان های دولتی از میزان دارایی دانش��ی خود اطالعی ندارند و به آن به عنوان 
یک س��رمایه دانشی توجهی نمی کنند به همین دلیل بارها پروژه ها را از نو شروع 
می کنیم و هزینه های متعددی از این محل به دولت تحمیل می شود. وی با اشاره 

به این نکته که در همین راستا 
دانش بنیان ک��ردن نظام اداری 
از طری��ق به کارگی��ری اص��ول 
مدیریت دانش��ی در دستور کار 
قرار گرفته  اس��ت، ادامه داد: در 
اس��تخدامی  و  اداری  س��ازمان 
کشور به س��مت پروژه ای پیش 
رفته ایم که مدل مدیریت دانشی 
را براساس یک دستورالعمل در 
نظ��ام اداری مس��تقر کنیم. به 
گفته انص��اری، این مدل جامع 
طراحی ش��ده و اس��تقرار آن را 
در چند ف��از و مرحله به مرحله 
همچنین  کرده ایم.  برنامه ریزی 
ارزیاب��ی مدیری��ت دانش��ی در 

سازمان ها و استقرار نظام مدیریت دانشی در سازمان ها، فازهای بعدی اجرای این 
مدل خواهد بود. او با اشاره به اجرای آزمایشی این مدل، در پایان خاطرنشان کرد: 
اکنون در مرحله رفع اش��کاالت هستیم و در مرحله بعد، در پی فرهنگ سازی در 
نظام اداری خواهیم بود تا به عنوان یک خواسته در نظام اداری جا بیفتد و امیدوار 

به تحقق اهداف پیش بینی شده باشیم.
سرمایه اصلی سازمان ها، سرمایه انسانی است

در ادامه همایش نیز دکتر مجید قاسمی رئیس انجمن مدیریت ایران به بررسی 
موضوع��ات مدیریت دانش با رویک��رد مدیریت منابع و بحث س��رمایه فکری در 

مدیریت دانشی پرداخت و گفت: سرمایه اصلی سازمان ها، سرمایه انسانی است.
او با بیان اینکه مدیریت دانش��ی یک مرحله فراتر از مدیریت دانش  است، ادامه 
داد: در بحث مبانی کلیدی مدیریت دانشی، خلق دانش برای فضای رقابتی را در 
دستور کار قرار می دهیم و مهم تر از همه، بهره گیری از دانش و دانایی و همینطور 
پیش بینی آینده که موضوع بس��یار مهمی است. رئیس انجمن مدیریت ایران در 
تعریف مدیریت دانش��ی نیز گفت: مجموع��ه ای از ارتقای اقدامات یکپارچه جهت 
شناسایی اطالعات و مشارکت را مدیریت دانشی می گویند. استقرار مدیریت دانشی 
در سازمان ظرفیت س��ازی می کند. باید کارآفرینی سازمانی و شایسته ساالری در 
س��ازمان صورت گیرد. به گفته قاسمی، سرآمدی س��رمایه انسانی موضوع بسیار 

مهمی است و در بانک  پاسارگاد، سرمایه اصلی ما، سرمایه انسانی است.
او ب��ا تأکید ب��ر این نکته که ابعاد مدیریت دانش��ی در حوزه راهبردی ش��امل 

پیش بینی تحوالت گسترده، انعطاف پذیر بودن سازمان و آینده نگر بودن آن است، 
تصریح کرد: عالوه بر آن ساختار باید پویا و متحول باشد.

بنا بر اعالم بانک پاس��ارگاد، قاس��می ادامه داد: یکی از ابعاد ساختاری و دانشی 
در س��ازمان ها، بهره گی��ری از فناوری های نوین اس��ت؛ از جمله ای��ن فناوری ها، 
فناوری های همگراست. ما در شرایط کنونی در دانشگاه خاتم در مقطع کارشناسی 
ارش��د، رشته های فناوری همگرا را داریم که در دنیا تنها چهار دانشگاه این رشته 
را ایجاد کرده اند؛ حتی در دانش��گاه های داخل کش��ور، این فناوری را نداریم. این 
موارد را با همکاری و مش��ارکت دانش��گاه فرانسه در دانشگاه خاتم ایجاد کرده ایم. 
در ای��ن زمینه دانش��جویان ما نیم��ی از واحدهای خود را در ای��ران و نیمی دیگر 
را در فرانس��ه می گذرانند. وی با اش��اره به بحث کارکردهای مدیریت دانش��ی در 
سیستم های مختلف، اضافه کرد: این بحث از مدیریت دانشی فردی شروع می شود 
که در مورد افزایش اش��تراک و مشارکت اجتماعی و در حوزه تیمی، ایجاد روحیه 

کار گروهی است. 
به گفت��ه قاس��می، در حوزه 
س��ازمان  ایج��اد  س��ازمانی، 
یادگیرنده و سرآمدی سازمانی، 
در ح��وزه افزای��ش ت��وان ملی، 
بهره وری ملی در حوزه توس��عه 
س��رمایه انس��انی و در بخ��ش 
ق��درت  افزای��ش  بین الملل��ی، 

اقتصادی توسعه ملی است.
ایران  رئیس انجمن مدیریت 
س��پس به بحث زیرساخت های 
مدیریت دانش��ی اش��اره کرد و 
گفت: بحث بعدی نیز س��رمایه  
فکری اس��ت که نیاز به تمرکز 
بیشتر دارد. عماًل سرمایه فکری 
کل دانشی است که یک سازمان 
در فرآیند هدایت کسب و کار آن را به کار می گیرد. سرمایه فکری تنها محدود به 
دانش در دسترس افراد نمی شود بلکه شامل دانش دخیل در درون پایگاه داده ها، 
فرآیندهای کسب و کار و ارتباطات است. در واقع، این سرمایه فکری را می توان از 
تاریخ تشکیل یک سازمان تا روز حاضر و بلکه برای آینده ای که هنوز اتفاق نیفتاده 

است، تعریف کنیم.
کارکردهای مدیریت دانشی در بانک پاسارگاد

مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به این نکته که در حوزه سرمایه فکری می توان 
به ارتباطات نیز اش��اره کرد که خود ش��امل همه فرآیندها می ش��ود و معموالً در 
ترازنامه نش��ان داده نمی شود، افزود: متاسفانه هنوز نتوانسته ایم در سرمایه فکری 
گزینه ای را پیدا کنیم که بشود در ترازنامه یک سازمان آن را به صورت کمی نشان 
داد. دکتر قاسمی اضافه کرد: حوزه سرمایه  انسانی حوزه بسیار مهمی است. وقتی 
ما ۱۴ سال پیش گروه مالی پاسارگاد را ایجاد کردیم، دو موضوع بسیار مهم مورد 
تأکید ما قرار داشت: نخست، بحث فرهنگ سازمانی بود و دوم، بحث سرمایه انسانی 

که امروز از جمع بندی این دو مورد به سرمایه های فکری رسیده ایم.
مدیرعامل بانک  پاسارگاد با اشاره به بحث سرمایه ساختاری، این سرمایه را شامل 
فرآیند و س��اختار سازمانی و اس��ناد راهبردی انواع داده ها و زیرساخت ها خواند و 
خاطرنشان کرد: مدیری که مهم ترین مسئولیت را در سازمان ها دارد، باید بداند در 
کجای سازمان این اجزا تجهیز شده و در کجای سازمان این اجزا وجود ندارد. اگر 
یک مدیر بتواند به این مسائل توجه داشته  باشد، بین سازمان خود و سازمان های 

دیگر تمایز ایجاد می کند. قاسمی گفت: با توجه به اینکه بند ۲ سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی بر پیشتازی اصالح ساختار دانش بنیان تأکید دارد و پیاده سازی و 
اجرای نقشه جامع علمی کشور و همین طور ساماندهی نظام ملی نوآوری را مورد 
تأکید قرار داده  اس��ت، باید بتوانیم در منطقه تعریف ش��ده  خود، نکته اول مسئله  
دانش بنیان را پیدا کنیم. در این باره می توان گفت که امروزه ما به این س��مت در 
حال حرکت هستیم. به گفته وی، برای اینکه بتوانید رقیب پایداری باشید همیشه 
باید ارزش ها را باال نگه دارید. رئیس انجمن مدیریت ایران ادامه داد: کمیاب بودن 
خدم��ات و کاالهایی را که عرضه می کنید مورد هدف قرار دهید؛ خدمات باید به 
س��ختی تقلیدپذیر باشد. برای مثال، در بانک  پاس��ارگاد در سال ۱۳۸۹ بانکداری  
مجازی را ش��روع کردیم در حالی که هنوز رقبا نتوانسته اند به اجزای بانکداری ما 

تسلط پیدا کنند و خدمات ما تا به حاال غیر قابل جایگزینی بوده اند .
قاس��می تصریح کرد: در بحث مدیریت دانشی، ما منابع و دارایی های مشهود و 
منابع و دارایی های نامش��هود را در اختیار داریم. دارایی های مشهود را می توان در 
منابع فیزیکی، منابع مالی، منابع فناورانه و... تعریف کرد و در دارایی های نامشهود 
نیز منابع ارزشی، منابع دانشی، منابع معنوی و منابع ساختاری را می توان نام برد. 
همچنین در بحث منابع معنوی، وجدان کاری، صداقت، سالمت سازمانی و اخالق 
حرفه ای مدنظر قرار دارد و در حوزه منابع دانشی، انجمن های خبرگی، سرمایه های 

فکری، حافظه سازمانی و فرهنگ سازمانی مطرح می شود.
از دانشوری تا دیده وری؛ تفاوت دانش و علم

در ادامه دومین همایش بین المللی مدیریت  دانش، دکتر غالمرضا خاکی مشاور و 
مدرس مدیریت، با طرح موضوع »از دانشوری تا دیده وری« به تفاوت میان دانش و 
علم اشاره کرد و گفت: مباحث مدیریت دانش را می توان در سه سطح متا، ماکرو و 
میکرو مطرح کرد. در سطح متا می توان به زیرساخت های فلسفی موضوع پرداخت. 
در س��طح ماکرو به بحث استراتژی ها می توان اش��اره داشت و در سطح میکرو به 
ابزارها و تکنیک ها می پردازیم.  به گفته خاکی، مدیریت دانش یک مفروض دارد، 
مبنی بر اینکه هر کس در س��ازمان اس��ت، صاحب ثروتی به نام دانش اس��ت که 

به وسیله مدیریت دانش باید این ثروت را بازیابی کند.
او با اشاره به تفاوت میان دانش و علم، گفت: در نظریه های اولیه مدیریت، انسان 
یک عامل تولید بیش��تر نبود و به انس��ان به عنوان موجودی عقالیی که همه چیز 
را در معادل��ه »هزینه و منفعت« می فهمد، نگاه می ش��د، بنابراین دیگر نمی توان 
ساده انگاری های کالسیک را داشت و با قاطعیت از اصولی سخن گفت که قادر به 

توصیف دقیق چیستی، چرایی و چگونگی رفتار انسان باشند.
همچنین دکتر آذر صائمیان دبیر علمی همایش، گزارشی از دومین دوره جایزه 
مدیریت دانش��ی ارائه کرد و گفت: ۲0 ش��رکت متقاضی ارزیابی در دومین دوره 
جایزه مدیریت دانشی بودند. صائمیان به حمایت دانشگاه ها، انجمن ها، وزارتخانه ها 
و دس��تگاه های اجرایی از این همایش اش��اره کرد و سپس بیانیه  دومین همایش 

بین المللی مدیریت دانشی با رویکرد مدیریت منابع را قرائت کرد.
در این همایش همچنین پنل تخصصی مدیریت دانشی با رویکرد مدیریت منابع 
به ریاست بهرام جلوداری ارزیاب ارشد مدیریت دانشی و با حضور منوچهر منطقی 
عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت ایران، پیمان اخوان رئیس هیأت مدیره انجمن 
مدیریت دانش ایران، کامبیز باغبان رئیس اس��بق امور به��ره وری، تحول اداری و 

کارآفرینی شرکت ملی نفت ایران برگزار شد.
انعقاد تفاهم نامه س��ه جانبه میان انجمن مدیریت ایران، دانشگاه خاتم و انجمن 
مدیری��ت دانش اتریش نیز از دیگر بخش های دومین همایش بین المللی مدیریت 
 دانش با رویکرد منابع بود. در پایان همایش نیز جوایز دومین دوره جایزه مدیریت 
دانش��ی در سه سطح تندیس س��یمین، بلورین و گواهینامه یک تا سه ستاره به 

سازمان های برگزیده اهدا شد.

دومین همایش بین المللی مدیریت دانش با رویکرد منابع در دانشگاه خاتم برگزار شد

مدیریت دانش به سبک ایرانی

مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی



در دنیایی که به عصر دانایی شهره است و هر روز بازارها در آن رقابتی تر 
می  ش��وند، اهمیت مدیریت دانش به طور فزاینده ای نزد مدیران بیش��تر و 
بیش��تر می شود. هر س��ازمان برای دس��تیابی به اهداف خود از مجموعه 
دانش��ی اس��تفاده می کند که ممکن است آش��کار یا پنهان باشد؛ دانش 
آش��کار دانشی است که عینی بوده و می  تواند به صورت رسمی و در قالب 
زبان سیس��تماتیک گفته ش��ود. این نوع دانش در سیستم ها ی رایانه ای، 
مدارک س��ازمانی، دستورالعمل ها  و آیین نامه ها  وجود دارد، اما نوع مهمتر 
دانش، دانش پنهان یا ضمنی است و آن را می  توان مجموعه ای از تجارب ،  
مهارت ها ،  دیدگاه های کاری و نظام ارزش��ی در درون افراد دانس��ت که در 
هیچ پایگاه داده ای ذخیره نش��ده است، بلکه جایگاه آن در ذهنیت آدمی 
اس��ت، بنابراین دانش ضمنی، نقش اصلی و کلیدی را در مدیریت دانش 
دارد و چالش اصلی مدیریت دانش، تبدیل هرچه بیش��تر دانش پنهان به 

دانش آشکار   است.
بررس��ی ها نش��ان می  دهد رابط��ه مثبتی می��ان فرهنگ س��ازمانی و 
مدیری��ت دان��ش وجود دارد و داش��تن فرهن��گ اش��تراک دانش، نقش 
مهم��ی در پیاده س��ازی مدیریت دانش در هر س��ازمانی بازی می  کند. در 
واقع، اش��تراک گذاری دانش نیازمند کارمندانی است که به طور دلخواه و 

داوطلبانه دانش خود را وارد حافظه سازمان کنند.
در اقتصاد دانش مدار، ایجاد ارزش افزوده به دانسته ها و نوآوری های افراد 
بستگی دارد و به همین خاطر، مدیران هوشمند تالش می  کنند از طریق 
مدیریت دانش ،  دانش انباشته در ذهن اعضای سازمان را استخراج کرده و 
در میان تمامی افراد بارگذاری کنند، اما از جمله موانع مهم مدیریت دانش 
آن است که بعضی از کارکنان به دالیل گوناگون تمایلی ندارند دانش خود 
را به اش��تراک بگذارند، بنابراین س��وال این اس��ت که چرا افراد با تغییر و 
تحوالت سازمانی ولو اگر به سودشان هم باشد، مخالفت می کنند؟ چگونه 
می توان اعتماد کارکنان را جلب کرد، قفل دانس��ته های آنان را گش��ود و 
درنهایت به س��مت مدیریت دانش در سازمان ترغیب شان کرد؟ اصال چرا 
مدیریت دانش برای موفقیت در کس��ب و کار مهم است؟ برای یافتن پاسخ 

این پرسش ها پرونده »فرصت امروز« را درباره »مدیریت دانش« بخوانید.
مدیریت دانش؛ نیاز سازمان ها در عصر دانایی

همه ما برای اینکه کارمان را بهتر انجام دهیم به دانش و اطالعات در هر 
شکلی نیاز داریم. مدیران هم همه روزه با جریان ثابتی از اطالعات روبه رو 
می ش��وند و در معرض داده ها قرار می گیرند. شاید شما نیز به عنوان مدیر 
نیاز داشته باشید که بدانید پایگاه داده مشتری تان چگونه طراحی می شود 
ی��ا اینکه ویژگی های یک مدیر ایده آل برای مدیریت یک ش��رکت از نگاه 

کارکنان چیست و یا حتی این مورد که می خواهید یکی از کارمندان خود 
را از مجموعه تعدیل کنید و به این می اندیش��ید که چگونه باید این خبر 

را به او بدهید؟ باید گفت در همه این موارد شما به اطالعات نیاز دارید.
مهم نیس��ت که در چه سطح سازمانی هستید، چیزی که اهمیت دارد 
این است که در همه این موارد برای بهتر انجام دادن کارتان به اطالعات و 
دانش نیازمند هستید. این حجم عظیم داده ها و اطالعات، اهمیت مدیریت 
دان��ش را به طور فزاین��ده ای در دنیای امروز افزایش داده اس��ت، بنابراین 
مدیریت دانش، تمرین س��ازماندهی، ذخیره س��ازی و به اش��تراک گذاری 
اطالعات حیاتی اس��ت، اما به گونه ای که همه سازمان از آن نفع ببرند. در 
این میان، چند دلیل عمده برای درک اهمیت مدیریت دانش در موفقیت 
کسب و کار وجود دارد؛ از تسهیل قابلیت های تصمیم گیری گرفته تا طراحی 

دوباره فرآیندهای سازمانی و تحریک نوآوری و تغییر فرهنگ.
تسهیل قابلیت های تصمیم گیری

داده ها یک منبع غنی از اطالعات را برای مدیران فراهم کرده و آنها را در 
راه رسیدن به تصمیم درست و باکیفیت راهنمایی می کنند. شورای اجرایی 
ش��رکت جنرال الکتریک، بهترین مثال برای نش��ان دادن میزان اهمیت 
مدیریت دانش در موفقیت کس��ب و کار اس��ت. به عبارت بهتر، این مثال، 
چگونگی اجراش��دن سیستم مدیریت دانش برای کمک به مدیران جهت 
قطع ش��ایعات یا به اش��تراک گذاری اطالعات و بهبود روند تصمیم گیری 
را نش��ان می دهد. این شورا متشکل از س��ران ۱۴ نمایندگی مهم جنرال 
الکتریک اس��ت که جلساتی را برای به اش��تراک گذاری تصمیمات بهتر، 
ش��تابدهی به فرآیند و بحث درباره راه های رس��یدن به موفقیت و فرار از 
شکس��ت برگزار می کنند. تجربه جنرال الکتریک نش��ان می دهد اجرای 
سیستم های مدیریت دانش در مواردی همچون حجم اضافی کار یا نیاز به 
کسب دانش از افرادی در بخش های دیگر سازمان می تواند به تصمیم گیری 

آگاهانه و بهتر بینجامد.
سازمان های یادگیرنده با جریان یادگیری

بزرگی می گوید ب���رای اینک��ه پیش��رفت کنید باید گذشته، چراغ راه 
آینده تان باش��د و از اشتباهات خود درس بگیرید. برنامه تجدیدنظر بعد از 
عمل )AAR( مثالی از اعمال سیس��تم مدیریت دانش است که به ارتش 
آمریکا کمک کرد تا ارتشی برمبنای یادگیری سازمانی و ایجاد جریان های 
یادگیرنده بسازد. این برنامه، فرهنگی در سازمان ایجاد کرد که هر شخص 
به ارزیابی خود، واحد و س��ازمانش بپردازد و در جس��ت وجوی روش های 
بهت��ر برای بهبود عملکرد خود باش��د. تیم تجدیدنظر پ��س از هر رویداد 
یا فعالیت مهم، شکس��ت ها و موفقیت ها را شناس��ایی کرده و با تجربیات 
به دست آمده راهی برای انجام بهتر آن اقدام در زمان های بعد می یابد. این 
رویکرد برای کسب یادگیری از تجربیات، دانشی می سازد که می تواند برای 

هدایت عملیات و بهبود فرآیندها استفاده شود.

از ظهور خالقیت تا خلق نوآوری
موفقی��ت در عصر حاضر در گروی دو عنصر اساس��ی خالقی��ت و نوآوری 
است. سازمان ها به خالقیت و نوآوری به عنوان یک دیدگاه راهبردی که برای 
سازمان، مزیت رقابتی به همراه می آورد، می نگرند. سازمان ها بدون یک نظام 
حمایت کننده از خالقیت و نوآوری در جهت تولید محصوالت و خدمات جدید 
موفق نخواهند بود. تالش های نوآورانه در س��ازمان، نتیجه سرمایه گذاری در 
مدیریت دانش است. مدیریت سازمان می تواند با مدیریت صحیح خالقیت و 
نوآوری کارکنان دانشی خود، این امکان را برای آنها به وجود آورد که در مسائل 
سازمانی که نیاز به راه حل های جدید دارند، از این افراد بهره گیرند. خالقیت در 
سازمان ها به تناسب موقعیت و شرایط، از اهمیت خاصی برخوردار است. به طور 
طبیعی در س��ازمان های گوناگون، شرایط خاص یا بحرانی و اضطراری وجود 
خواهد داشت. در این شرایط، خالقیت و نوآوری اهمیت حیاتی تری نسبت به 
خالقیت در فرآیند فعالیت های انواع سازمان ها در شرایط عادی خواهد داشت، 
بنابراین سازمان ها باید شرایطی را فراهم سازند تا خالقیت و نوآوری به شکلی 
مداوم و پیوس��ته ظهور یابد و ایجاد چنین شرایطی یکی از وظایف مدیریت 

دانش است.
طراحی دوباره فرآیندهای سازمانی

با کمک مدیریت دانش می توان به طراحی مجدد فرآیندهای س��ازمانی 
پرداخت و از این رهگذر به افزایش ظرفیت دانش سازمان و تقویت آن برای 
ایجاد ارزش افزوده بیشتر و یادگیری افزون تر دست یافت. با توجه به نقش 
مدیریت دانش در س��ازمان، مدیران ارش��د می کوشند سرمایه های دانش 
خود را به درستی شناسایی و سپس مدیریت کنند. تجارب گذشته بیانگر 
این واقعیت اس��ت که دستگاه ها و سازمان های دولتی باید با بهره گیری از 
مدیریت دانش، نسبت به اصالح فرآیندها اقدام کنند که این موضوع باعث 
 گذار از دارایی های حقیقی به سمت دارایی های دانش و اطالعاتی می شود.

تحریک نوآوری و تغییر فرهنگ
مدیریت فعاالنه دانش س��ازمانی می تواند نوآوری و تغییر فرهنگی را با 
تش��ویق جریان آزاد ایده ها تحریک کند. برای مثال، برنامه فرآیند شتاب 
تغییرات )یا CAP( که ش��رکت جنرال الکتریک آن را اعمال کرد شامل 
توس��عه مدیریت، رهبری واحدهای کسب وکار و کارگاه های تمرکزیافته 
ب��ود. CAP نه تنها ب��رای انتقال آخرین اطالعات ب��رای مدیران کنونی و 
آینده توس��عه یافت بلکه برای گشایش تعامالت، القای ظریف ارزش های 
کس��ب وکار و تحریک تغییرات فرهنگی ایجاد می ش��ود. در محیط کسب 
وکار جهانی پیچیده، این نوع برنامه های مدیریت دانش می تواند به مدیران 
برای پذیرش تغییرات و تش��ویق ایده ها و دیدگاه ها کمک کند و این امر 

منجر به نوآوری حتی برای صاحبان کسب وکار شود.
* »م��ن دانای کل هس��تم« نام مجموعه داس��تان کوتاهی از مصطفی 

مستور است.

چرا مدیریت دانش برای موفقیت در کسب و کار مهم است؟

من دانای کل هستم

»دانش واقعی این است که بدانید چیزی نمی دانید.« این جمله از سقراط می تواند 
پاس��خگوی عمیق ترین سواالت ش��ما در زندگی باشد و در موفقیت کسب وکارتان 
سهمی دوچندان داشته باشد. فراتر از میزها، کامپیوترها و سایر دارایی های مشهود 
یک س��ازمان، ارزش یک کس��ب وکار با مجموعه دانش جمعی افرادی است که در 
آنجا کار می کنند. در هر س��ازمانی، صرف نظر از حجم و اندازه آن، اطالعات ایجاد، 
جمع آوری و به اش��تراک گذاش��ته ش��ده و درنهایت به کاال تبدیل می ش��وند. این 
اطالعات یک دارایی نامش��هود هستند، زیرا در مراحل یا فرآیندهای بعدی سازمان 

مورد استفاده قرار می گیرند.
مدیری��ت دانش با اینکه رش��ته ای جدید ب��ا قدمتی کوتاه اس��ت، اما اهمیت و 
تاثیر گذاری آن در س��ازمان ها تا حدی مهم ارزیابی ش��ده ک��ه از دهه ۹0 میالدی 
تاکنون اغلب س��ازمان ها مدیریت دانش را به عنوان رکنی تاثیر گذار در پیش��رفت 
و تحوالت س��ازمانی در نظر گرفته اند. عم��ده نقش های محوری مدیریت دانش در 
سازمان معطوف به مواردی چون بهبود عملکرد، ظهور خالقیت و نوآوری، افزایش 
سطح رقابت پذیری در س��ازمان، بهبود مستمر سازمانی و یکپارچه سازی سازمانی 
اس��ت. در نگاهی کل��ی می توان گفت تمرکز مدیریت دانش بر تالش اس��تراتژیک 
جهت تش��ویق سازمان به پیش��رفت مداوم است، اما این تمام قابلیت های مدیریت 
دانش نیست. مدیریت دانش به سازمان کمک می کند تا در مواقع بحرانی، چشم انداز 
درس��تی از داده ها و اطالعات و میزان آس��یب های سازمانی در اختیار مدیران قرار 
گیرد. بر این اساس، دانش سازمانی متشکل از ادغام تفکر جمعی سازمان و اطالعات 
و داده هایی اس��ت که مدل های ذهنی کارکنان س��ازمان را تش��کیل می دهد و به 

مدیریت فرآیند کسب و کار کمک می کند.
در این میان، فناوری جزو اساس��ی مدیریت دانش اس��ت، زیرا تعامل انس��ان با 
اطالعات به واسطه داده های صوتی، تصویری و... است که از محیط سازمانی کسب 
و بر پایه آنها اس��تدالل و نوآوری می ش��ود. در واقع، فن��اوری اطالعات به تجزیه و 
تحلیل منطقی اطالعات کمک می کند. بر همین اساس است که در اغلب مقاالت 

تخصصی و پژوهش های س��ازمانی میان مدیریت IT و مدیریت دانش، همزیستی 
بسیار مثبتی وجود دارد.

الیس کراسیون، مدیر ارشد دانش و کارشناس IT معتقد است که یک سیستم 
مدیریت دانش حرفه ای باید هسته اصلی نوآوری و پیشرفت سازمانی باشد. در یک 
سازمان پویا و موفق، وجود برخی نکات الزامی است. برای مثال، هر فرد در سازمان 
باید به مدیریت دانش دسترسی داشته باشد؛ مدیریت دانش باید به نوعی عمل کند 
که هر دانش یا اطالعات جدید به راحتی قابل جذب و به کارگیری باشد؛ مدیریت 
دانش باید در تعامل و روابط کارکنان س��ازمان، اثر مثبتی داشته باشد و همچنین 
سیس��تم مدیریت دانش باید در سنجش وضعیت و پاس��خگویی دقیق تر در قبال 

سواالت سازمانی موثر باشد.
اما مهمترین مزیت های اساس��ی مدیریت دانش چیس��ت؟ در این زمینه، استن 
گارفیلد، نویس��نده و فعال در عرصه مدیریت دان��ش در ایاالت متحده در مقاله ای 
به تش��ریح اساس��ی ترین مزایای مدیرت دانش در سازمان پرداخته است. او معتقد 
است مدیریت دانش به تصمیم گیری های بهتر و سریع تر، تسهیل در یافتن اطالعات 
و مناب��ع موردنیاز، اس��تفاده مجدد از ایده ها، اس��ناد و اطالع��ات، اجتناب از تکرار 
اشتباهات، استفاده بهینه از تجربه و تخصص های موجود، برقراری کانال های انتقال 

اطالعات با باالترین سرعت و نگرش مثبت مشتریان سازمان می انجامد.
* تصمیم گیری بهتر و س��ریع تر: سیستم مدیریت دانش با ارائه اطالعات، امکان 
اش��تراک، پیوند و جس��ت وجو میان اطالع��ات، زمینه را برای افزای��ش قدرت در 
تصمیم گیری های مهم سازمانی فراهم می کند. استفاده از دانش های ذخیره شده در 
سازمان این اجازه را فراهم می کند تا تجارب سازمانی به بهترین نحو مورد بازبینی و 

بررسی قرار گیرند و در نتیجه در سریع ترین زمان تصمیم گیری انجام شود.
* یافتن اطالعات و منابع موردنیاز: طبقه بندی اطالعات و تجزیه و تحلیل منطبق 
بر اصول سازمانی باعث می شود تا زمانی که سازمان نیاز به پاسخگویی به مراجعان 

دارد، اطالعات و پاسخ های موردنیاز با سهولت بیشتری یافته و ارائه شوند.

* کاربرد مجدد ایده ها و اطالعات: هنگامی که یک فرآیند سازمانی در مجموعه 
شما پاس��خی مثبت داشته است، می تواند باز هم در شرایط مشابه استفاده شود و 
پاسخی مثبت داشته باشد. در واقع، با کمک مدیریت دانش می توان در بسیاری از 

موارد صرفه جویی انجام داد.
* اجتناب از تکرار اش��تباهات: س��ال ها پیش از جرج سانتایانا، فیلسوف و شاعر 
اس��پانیایی نقل قولی شده که در س��ازمان ها بسیار حائز اهمیت است: »افرادی که 
از تاریخ درس نمی گیرند، محکوم به تکرار اش��تباهات هستند.« در واقع، هیچ یک 
از مدیران سازمانی عالقه ندارند چندین بار در دام یک اشتباه قرار گیرند، بنابراین 
مدیریت دانش کمک می کند تا اش��تباهات س��ازمانی مرور شوند و گام های بعدی 

سازمان هوشمندانه تر، دقیق تر و خالی از اشتباهات پیشین برداشته شود.
* اس��تفاده بهینه از تجربه و تخصص: اگرچه اغلب س��ازمان ها بر این باورند که 
نس��بت به اطالعات و ظرفیت های اعضای سازمان خود اطالعات جامعی دارند، اما 
داش��تن اطالعات کافی درخصوص مهارت های فردی و گروهی افراد کمک می کند 

تا تیم های سازمانی، وظایف محوله خود را با کیفیت باالتری به سرانجام برسانند.
* برقراری کانال های انتقال اطالعات: سیس��تم های انتقال اطالعات در سازمان 
اهمیت زیادی دارد. بس��یاری از بازوهای اجرایی در س��ازمان بر پایه انتقال صحیح 
اطالعات فعال هستند و کنترل سیستم های ارتباطی در سازمان بسیار مهم است، 
بنابراین تعیین اطالعات هدف و باارزش و سرعت بخشیدن به حرکت اطالعات در 

سازمان، مهم و حیاتی است.
* جذب نگرش مثبت مش��تریان سازمان: یکی از بزرگ ترین عوامل موفقیت در 
س��ازمان ها که جنبه تبلیغاتی نیز دارد، نش��ان دادن قدرت س��ازمان در برابر سایر 
رقباس��ت. این مسئله به واس��طه ارائه اطالعات طبقه بندی شده و دقیقی که انجام 
می ش��ود به مش��تریان ارائه خواهد شد. از سوی دیگر، س��رعت و دقت، عامل مهم 
دیگری اس��ت که در سایه مدیریت دانش می تواند س��ازمان را از سایر رقبا به طور 

کامل متمایز کرده و منحصر به فرد کند.

به بهانه برگزاری دومین همایش بین المللی مدیریت دانش در دانشگاه خاتم

مدیریت دانش؛ سرم تقویتی سازمان

نگاه

چرا کارکنان با تحوالت سازمانی مخالفت می کنند؟
مدیریت در اقتصاد دانش محور

چندی پیش، پلیس انگلس��تان زن��ی را به دلیل گردش خالف 
جهت در یکی از خیابان ه��ای لندن جریمه کرد. زن درحالی که 
خشمگین بود به پلیس اعتراض کرد که تابلوی »گردش ممنوع« 
در خیابان وجود ندارد، اما پلیس به تابلوی کج و خمیده ای که به 
زحمت و دشواری در گوشه ای از خیابان دیده می شد، اشاره کرد. 
زن که قانع نش��ده بود از پلیس لندن ش��کایت کرد. باالخره روز 
داوری فرا رس��ید و زن بی صبران��ه منتظر ماند تا در دادگاه طرح 
دعوی کند، اما هنوز لب از لب برنداش��ته ب��ود که قاضی دادگاه 
ب��ه او فرصت صحب��ت نداد، تنها نگاهی به پرون��ده انداخت و در 
انتها به س��ود او رأی داد. به نظر ش��ما، این زن در این لحظه چه 
احساسی می توانست داشته باشد؟ احساس خوشحالی؟ پیروزی؟ 
احقاق حق؟ هیچ کدام. او سخت ناراحت و پریشان بود و با گالیه 
می گفت: »من برای اجرای عدالت آمدم، اما قاضی نگذاشت حرفم 

را بزنم.«
به س��خن دیگر، این زن از اینکه قاض��ی دادگاه به نفع او رأی 
داده بود خوش��نود بود، اما فرآیند رسیدن به رأی را به هیچ وجه 
نمی پسندید. در همین راستا، اقتصاددانان در نظریات خود فرض 
می کنند که مردم به دنبال حداکثر رفاه هستند و مهمترین انگیزه 
آنان، سود شخصی است، یعنی به گمان آنها، مردم تنها به پیامد 
امر توجه دارند. بس��یاری از نظریه ه��ا و اقدامات مدیریتی بر پایه 
همین فرض اس��توار اس��ت. مدیران بر حسب سنت و عرف برای 
کنترل و برانگیختن کارکنان از ابزار پاداش و تغییر رتبه سازمانی 
به��ره می برند، اما بجا و ضروری اس��ت که این ف��رض را بازبینی 
کنن��د، زیرا نمی ت��وان این فرضی��ه را در همه حالت ها درس��ت 
دانس��ت. مردم بی گمان به پیامد امر توجه دارند، اما فرآیندی که 
آن پیامد را به بار می آورد هم برای شان مهم و حائز اهمیت است. 
آنان مایلند حرف شان شنیده شده و به نظرشان توجه شود، حتی 
اگر در نهایت پذیرفته نش��ود. در واقع، نتیجه مهم اس��ت، اما نه 
پی��ش از وجاهت فرآیندی که آن را به ب��ار می آورد. پیتر دراکر، 
معلم بازاریابی معتقد اس��ت که دانش برخالف منابع سنتی تولید 
یعنی زمین، نیروی کار و سرمایه، منبعی است که نمی توان آن را 
به زور و اجبار از چنگ کس��ی بیرون آورد. این در حالی است که 
تولید دانش و درمیان گذاری آن، نقش��ی حیاتی در پرورش حس 
ن��وآوری دارد و نوآوری نیز بزرگترین چال��ش اقتصاد دانش مدار 
شمرده می شود، بنابراین برای ایجاد محیطی که کارکنان سازمان 
در آن، ابتکارات و تجربیات خود را داوطلبانه به زبان بیاورند و به 
اش��تراک بگذارند، ابزارهای سنتی کافی نیست، بلکه مدیران باید 

اعتماد بیافرینند. 
توم��اس داونپ��ورت به م��دت ۱0 س��ال رابطه می��ان اعتماد، 
به اشتراک گذاشتن دانسته ها و کارکرد سازمان ها را بررسی کرد. 
او در می��ان گروه های مامور به تولی��د کاالهای جدید، گروه های 
مامور به ایجاد تحول س��ازمانی و گروه های حاصل از مش��ارکت 
بنگاه ها به بررسی عوامل موثر بر فرآیند درمیان گذاری دانسته ها 
پرداخ��ت و جس��ت وجویش را به این موض��وع اختصاص داد که 
مدیران ش��عب به چ��ه دلیل غالبا از به اش��تراک گذاری اطالعات 
خود با مدیران س��ازمان مرکزی شانه خالی می کنند. در حقیقت، 
دستاورد این پژوهشگر، پاسخی به این پرسش است که چرا افراد 
با تغییر و تحوالت سازمانی حتی اگر به راستی به سودشان باشد، 

مخالفت می کنند.
در پاس��خ به این س��وال، دراکر بر این باور اس��ت که عاملی به 
نام ک��ردار موجه یا به عبارتی، وجاهت روش��ی که مدیران برای 
گرفت��ن تصمیم و به اجرا گذاش��تن آن به کار می بندند، نقش��ی 
تعیین کننده دارد. اصول فرآیند کردار موجه ساده است؛ نخست، 
ش��رکت دادن کارکنان در گرفتن تصمیم هایی که مس��تقیما بر 
آنان اثر می گ��ذارد. دوم، توضیح اینکه چ��را چنین تصمیم هایی 
گرفته می شود و سوم، شفاف سازی انتظارات مدیریت از کارکنان. 
ش��اید فرآیند کردار موجه دست کم گرفته ش��ود، اما برای جلب 
اعتماد و باز کردن قفل دانس��ته ها حیاتی اس��ت. بدون آن، افراد 
از همکاری کامل و بروز ابتکار و خالقیت س��ر باز می زنند. هرگاه 
افراد سازمانی به وجاهت رفتار و درستی تصمیم مدیر خود شک 
کنند، انگیزه آنان فروکش می کند. ش��ک عامل ایجاد بی اعتنایی 
است و این آفت بزرگ بیشتر سازمان هاست. این موضوع همیشه 
مهم بوده اس��ت، اما اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، 
زیرا س��ازمان های دانش مدار به کلی به دانسته ها و تعهد کارکنان 

خود وابسته اند.
بدبختانه وجاهت رفتار و تصمیم درست، چیزهایی نیستند که 
بتوان معجزه آس��ا به تمام مدیران سازمان بخشید، اما سردمداران 
س��ازمان ها می توانند فرآیندهایی طراحی کنند که در عین حفظ 
صداق��ت مدی��ران، اعتماد کارکن��ان هم جلب ش��ود. دبلیو چان 
کی��م و رنه مابورن طی پژوهش��ی در زمین��ه رابطه میان اعتماد، 
به اشتراک گذاری دانس��ته ها و کارکرد سازمانی متوجه شدند که 
اگر کارکنان به وجاهت فرآیند تصمیم گیری مدیران ایمان داشته 
باشند حتی اگر علیه خودشان باشد، به اجرای آن گردن می نهند. 
گرچه موضوع س��اده به نظر می رس��د، اما در عین حال بیش��تر 
س��ازمان ها به وجاهت کردار اهمیتی نمی دهند و به همین دلیل 
هیچ گاه هم نمی فهمند چقدر از نوآوری ها و دانسته های کارکنان 

خود را از دست داده اند.
فرآیند کردار موجه هیچ گاه ب��ه اندازه امروز برای مدیران مهم 
نبوده اس��ت. در بنگاه های��ی که برای گذار از اقتص��اد تولیدمدار 
به اقتصاد دانش مدار تالش می ش��ود، مدیران می توانند از فرآیند 
ک��ردار موجه به منزله ابزاری نیرومند بهره بگیرند، زیرا در اقتصاد 
دانش م��دار، ایجاد ارزش افزوده به گونه فزاینده ای به دانس��ته ها 
و نوآوری های کارکنان وابس��ته ش��ده اس��ت. وجاهت کردار، اثر 
ژرفی بر رفتار و پندار افراد که سرچشمه شکوفایی سازمان است، 
دارد. اعتماد و ش��کوفایی اندیش��ه ها نتیجه جانبی ش��کل گیری 
چنین فرآیندی در هر س��ازمان اس��ت. اگر رون��د تصمیم گیری 
مدیران، وجاهت الزم را داش��ته باشد، کارکنان داوطلب همکاری 
می ش��وند و بدین ترتیب، مدیران خواهند توانست به دشوارترین 
و س��خت ترین اهداف خود دس��ت یابند. ب��دون وجاهت فرآیند 
تصمیم گیری، رسیدن به هدف دشوار است، حتی اگر کارکنان با 

پیامد آن موافق باشند.
* برگرفته از یادداشت حامد هدایی، روانکاو فروش ایران
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فرصت امروز: تازه ترین گزارش سازمان جهانی گردشگری نشان می دهد ایران با 
۴۹درصد رشد پس از اکوادور در رتبه دوم سریع ترین کشورها از حیث رشد جذب 

گردشگر خارجی در سال ۲0۱۸ قرار گرفته است.
گردش��گری ایران که در س��ال ۲0۱۷ می��الدی در مجم��وع از ۴.۸۶۷ میلیون 
توریست خارجی میزبانی کرده بود، در سال ۲0۱۸ توانست با ۴۹.۹درصد رشد این 
رقم را به ۷.۲۹۵ میلیون نفر برساند تا پس از اکوادور با رشد ۵۱درصد، سریع ترین 

رشد را در میان کشورها در جذب گردشگر داشته باشد.
در این میان، اکوادور در فاصله زمانی ۲0۱۷ الی ۲0۱۸ توانسته شمار گردشگران 
خود را از ۱.۶ به ۲.۶ میلیون نفر افزایش دهد، اما رشد ۴۹.۹درصدی جذب گردشگر 
بین الملل��ی ای��ران در این بازه زمانی در حالی به ثبت رس��یده که پیش از آن و در 
فاصله زمانی سال ۲0۱۶ الی ۲0۱۷ رشد گردشگری ایران منفی ۱.۵درصد گزارش 

شده بود.  
اگرچه س��ازمان جهانی گردشگری از میزان درآمدهای گردشگری ایران در سال 
۲0۱۸ اطالعاتی نداده، اما برای س��ال ۲0۱۷ رقم ۴.۴0۲ میلیارد دالر را به عنوان 
درآمد حاصل از جذب گردش��گران خارجی در ایران اعالم کرده اس��ت. همچنین 
درآمد گردش��گری ایران در س��ال ۲0۱0 میالدی براساس اطالعات موجود در این 

گزارش ۲.۴۳۸ میلیارد دالر اعالم شده است.
پس از اکوادور و ایران نیز کشورهای مصر )۳۶درصد(، اوگاندا )۳۱.۹درصد(، نپال 
)۲۴درصد(، اس��لوونی )۲۳درصد(، فلس��طین )۲0.۵درصد(، ویتنام )۱۹.۹درصد(، 
گرجس��تان )۱۶.۹درصد(، کره جنوبی )۱۵.۱درصد( و قطر )۱۹.۴درصد( به ترتیب 

در رتبه های بعدی سریع ترین رشد در جذب گردشگر بین المللی ایستاده اند.
سهم گردشگری در اقتصاد جهانی

دوازدهم ش��هریورماه بود که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
به وزارتخانه تبدیل ش��د و س��رانجام این رویا به واقعیت پیوست؛ تصمیمی که در 
یک س��ال گذشته محل بحث بس��یاری بوده و به گفته مدیران و سیاست گذاران، 
گردش��گری ایران را متحول خواهد کرد. به گفته کارشناس��ان، تبدیل سازمان به 
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری، عالوه بر امکان طرح مسائل 
کالن، نظ��ارت مجل��س را ه��م بر وزارتخانه بیش��تر می کند و همی��ن امر موجب 

پاسخگویی، شفافیت و به موازات آن، توسعه صنعت گردشگری می شود.
در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس در مطالعه ای با عنوان »گردش��گری 
در گام دوم جمهوری اس��المی ایران« به بررسی وضعیت گردشگری در قبل و بعد 
از انقالب ۵۷ پرداخته و ۱۳ نقطه ضعف این حوزه را در سال های گذشته شناسایی 

کرده است.
به گفته مرکز پژوهش ها و طبق گزارش اخیر شورای جهانی سفر و گردشگری، در 

سال ۲0۱۸ بخش سفر و گردشگری، ۱0.۴درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و 
۳۱۹ میلیون شغل یا به عبارتی، ۱0درصد از کل اشتغال جهانی را رقم  زده است. در 
همین سال، سفرهای تفریحی بخش عمده ای از بازار گردشگری، یعنی ۷۸.۵درصد 
از کل سفرها را شکل داده اند و در مقابل، تنها ۲۱.۵درصد از این بازار سهم سفرهای 
تجاری )کس��ب وکار( بوده اس��ت. به طورکلی، بخش گردش��گری ۶.۵درصد از کل 
صادرات جهانی و ۲۷.۲درصد از صادرات جهانی خدمات را از آن خود کرده اس��ت. 
در این میان، گردش��گری داخلی که ۷۱.۲درصد از کل مخارج گردشگری در سال 
۲0۱۸ را ش��کل داده و قوی ترین رشد را در کشورهای درحال توسعه تجربه کرده، 
فرصت های بی شماری را به واسطه توسعه فراگیر و منافع اقتصادی منطقه ای و خلق 

غرور و مباهات ملی برای مقصدهای گردشگری به ارمغان آورده است.
وضعیت گردشگری قبل از انقالب

پیش از انقالب اس��المی ایران، طرح ها و برنامه مختلفی در حوزه های اقتصادی 
و اجتماعی تدوین ش��د که مهم ترین آنها برنامه های عمرانی اول تا پنجم توس��عه 
هس��تند. یکی از مهم ترین اقدامات دولت در برنامه ریزی گردش��گری در سال های 
قب��ل از انقالب که در خالل برنامه عمرانی چه��ارم اتفاق افتاد، انعقاد قرارداد طرح 
جامع گردشگری ایران در سال ۱۳۵0 بین سازمان برنامه وقت و شرکت سوئیسی 
توریس��ت کنس��ولت بود، این قرارداد منتج به تدوین طرح جامع توسط گروهی از 
مش��اوران خارجی و مبتنی بر گزینه های پیشنهادی برای توسعه گردشگری )رفاه 
اجتماعی، توس��عه اقتصادی و ترکیبی از این دو( ش��د. بررسی مستندات این طرح 
تفصیل��ی و فراگیر ک��ه از جامعیت خاصی در مطالعات پای��ه و گردآوری اطالعات 
برخوردار اس��ت؛ واقع گرایی نس��بی برنامه ریزان در ش��ناخت مناب��ع و توصیه های 
سیاستی آن برای توسعه گردشگری کشور را نشان می دهد؛ چنانچه تصویر کاملی 
از منابعی که باید تجهیز شوند، ذخایر ارزی، تسهیالت موردنیاز، مناطق قابل توسعه، 
ط��رح جامع فیزیکی بلندمدت و آثار اقتصادی و اجتماعی طرح را نیز مورد طرح و 

بحث قرار داده است.
عالوه بر اینها مطالعات دیگری نیز از طرف دفتر مطالعات سازمان جلب سیاحان 
به عمل آمد که مهم ترین آنها عبارتند از: تش��خیص و تعیین نیازمندی ش��هرهای 
مختلف نس��بت به ایجاد تأسیس��اتی همچون هتل، متل، زائرسرا، پالژهای نمونه، 
اقامت��گاه جوانان، مهمانس��راها، اردوگاه جهانگردی و چایخانه در مس��یر راه ها که 
اکثری��ت آنها در حد مطالعات مقدماتی باقی ماندند. طی س��ال های برنامه عمرانی 
چهارم و پنجم که س��اختار صنعت گردشگری کش��ور شکل می گیرد، برنامه ریزان 
اقتصادی کشور سرمایه گذاری های بسیاری در جهت ساخت هتل های بین المللی، 
مشارکت با شرکت های گردشگری خارجی، برگزاری جشنواره ها و مسابقات ورزشی 
انج��ام داده و ازآنجایی که چنین فعالیت هایی به خوبی از درآمدهای نفتی آن دوران 

تغذیه می شدند، مشکل قابل توجهی در جهت انجام آنها وجود نداشته است.
وضعیت گردشگری بعد از انقالب

نه��اد پژوهش��ی مجل��س در ادامه این گزارش ب��ا پرداختن به ای��ن موضوع که 
گردش��گری به عنوان صنعتی پیش��رو در توس��عه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی کشور به واسطه ماهیت خاص خود، یکی از ابزارهای کلیدی گام دوم انقالب 
اس��المی به ش��مار رود، نقاط ضعف این صنعت را در گام اول انقالب تشریح کرده 

است.
طبق اسناد منتشرش��ده به ویژه سیاست های کلی ابالغی و احکام قانونی چنین 
برداشت می شود که دس��تگاه های ذی ربط و ذی نقش، آنطور که شایسته است، به 
گردش��گری به عنوان موتور محرک اقتصادی کش��ور توجه نداشته  و به دلیل اتخاذ 
سیاست ها و رویه های اجرایی نادرست موجبات رشد پایدار و مطلوب فراهم نیامده 

است.
براس��اس بررس��ی های مرکز پژوهش ها، چالش ها و موانع رونق گردشگری طی 
۴0 س��ال اخیر نظام جمهوری اس��المی ایران، ش��امل: فقدان مدل و نقشه ذهنی 
مش��خص و وجود انگاره های متفاوت در زمینه توس��عه گردش��گری، توجه ناکافی 
به ظرفیت ها و مزیت نس��بی کش��ور در صنعت گردشگری در اس��ناد باال دستی، 
نداش��تن نقش��ه جامع توسعه گردشگری و عدم پیوس��ت گردشگری به طرح های 
ملی توس��عه، عدم اولویت گذاری گردش��گری داخلی در برنامه توسعه گردشگری، 
نداش��تن راهبرد مشخص در گردش��گری برون مرزی، تمرکز مقاصد خاص سنتی 
در توسعه صنعت گردشگری و بی توجهی به تمام ظرفیت ها، عدم برنامه ریزی سفر 
برای دهک های مختلف درآمدی جامعه با توجه به پایین بودن سرانه سفر، نداشتن 
بازاریابی مشخص، توجه ناکافی به ظرفیت های بازار گردشگری کشورهای همسایه 
و منطقه ای، عدم ثبات مدیریتی و تخصص نداشتن در حوزه های مربوطه، عدم ثبات 
ساختاری و تغییرات فراوان، پراکندگی وظایف و اختیارات، مشخص نبودن ذی نفعان 
اصلی و فرعی و نقش و وظایف آنها، ناهماهنگی و وجود سیاست گذاری های موازی، 
وجود قوانین دست و پا گیر، ناتوانی بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی، فقدان 
سیاس��ت ها و نبود مشوق های حمایتی گردشگری، کمبود منابع انسانی متخصص، 
فقدان نظام آماری منسجم و ضعف زیرساخت ها و گران بودن سفر برای عامه مردم 

است.
به گفته بازوی کارشناس��ی مجلس، توسعه گردشگری در گام دوم خود نیازمند 
بازنگری در نگرش ها و الگوهای حاکم بر برنامه ریزی توس��عه گردشگری و تطبیق 
الگوها با عوامل فرهنگی جامعه اس��ت. مرکز پژوهش ها در پایان گزارش نیز ضمن 
آسیب شناس��ی وضعیت موجود، راهکارهای رونق و ساماندهی گردشگری ایران را 

معرفی کرده است.

ایران در رتبه دوم سریع ترین رشد گردشگری جهان ایستاد

چالش های سیزده گانه گردشگری ایران
یادداشت

 اقتصاد ایران و چالش
جذب سرمایه های خارجی

س��ال ۹۸ برای ایرانیان با نگاه به آسمان و باران و سیل آغاز شد. 
کل زندگ��ی و رفت وآمد ایرانیان تحت تاثیر س��یل قرار گرفت. انگار 
که همه درهای آس��مان بر سر ایران باز شده بود و کل باران تاریخ 

بر سر ایرانیان بارید.
در هفته ه��ای ابتدایی امس��ال ش��اهد ادامه فش��ارهای آمریکا و 
س��نگین تر ش��دن تحریم های بین الملل��ی علیه کش��ورمان بودیم. 
سیاس��ت نه جنگ و نه صل��ح همچنان در دس��تور کار قرار گرفته 
و کش��ورهای دیگر همچون فرانس��ه تمام تالش شان بر این بود که 
با راهکارهای بینابینی همچون بس��ته ۱۵ میلیارد دالری، گره کور 

تحریم ها را باز کنند.
ب��ا وج��ود اینک��ه کاخ الیزه ب��ا صحب��ت در م��ورد میانجیگری 
خودنمای��ی می کرد، اما تالش های ادامه دار مکرون نش��ان می دهد 
که فرانس��ه می خواهد توافق هس��ته ای را نجات دهد. طی چند ماه 
گذش��ته دیپلماس��ی در جاده پر از دس��ت اندازی افتاده و التهابات 
شدید اقتصادمان کمی کاهش یافته است. همه این حوادث و سایر 
موارد مش��ابه باعث شده اند که اقتصاد ایران طی چند سال گذشته 
حال و روز خوش��ی نداشته باش��د. تحریم های یک دهه اخیر مانع 
ورود س��رمایه گذاران خارجی به کش��ورمان ش��ده و نبود یک افق 
بلندم��دت مطمئن در اقتصاد، حتی س��رمایه های داخلی مان را نیز 
به س��ایر کشورها س��وق داده است. کاهش نرخ س��رمایه گذاری در 
اقتصاد ایران متاثر از عوامل متعدد س��اختاری، سیاست های داخلی 
و عوام��ل درونی اس��ت. اولین و مهم ترین عام��ل اثرگذار بر کاهش 

سرمایه گذاری، تورم مزمن و بی ثباتی اقتصاد کالن است.
تورم س��اختاری و مزم��ن اقتصاد ایران موج��ب بی ثباتی بازارها، 
کاه��ش کارایی برنامه ری��ز اقتص��ادی، افزایش انگیزه س��فته بازی 
و کاهش انگیزه س��رمایه گذاری بلندمدت ش��ده اس��ت. جدا از آن، 
بی ثبات��ی قیمت ها زمینه دخالت های مس��تقیم دولت در اقتصاد و 
اخالل در بازارها و در نتیجه کاهش انگیزه س��رمایه گذاری را فراهم 
کرده است. س��رمایه گذاری نیاز به بازارهای مالی کارا، توسعه یافته 
و عمی��ق دارد. بخش عمده منابع مالی س��رمایه گذاری ها در ایران 
ب��ه اتکای منابع بودجه عمومی یا منابع بانکی تامین می ش��ود؛ این 
در حالی اس��ت که بودجه عمومی به علت وابستگی به درآمد نفت 
پرنوس��ان اس��ت و نظام بانکی نیز با مشکالت س��اختاری و انجماد 
مال��ی مواجه اس��ت. به عوامل مذک��ور، این نکته را نی��ز باید افزود 
ک��ه عواملی مانند دخالت دولت در قیمت گ��ذاری محصول، تعیین 
تکلی��ف دولت ب��رای بنگاه های خصوصی، س��رکوب بلندمدت نرخ 
ارز، نامس��اعدی محیط کس��ب وکار، انحصارات و سهم باالی بخش 
عموم��ی در اقتص��اد و نظایر آن، موجب تضعی��ف بخش خصوصی 
و کاهش توان س��رمایه گذاری بنگاه های اقتصادی غیردولتی ش��ده 
است. از این رو، ضعف بانکداری خصوصی را می توان یکی از عوامل 
محدودکننده رشد س��رمایه گذاری در اقتصاد ایران دانست. تشدید 
تحریم ه��ای خارج��ی در دوره اخیر و ریس��ک تعامل ب��ا بازارهای 
جهان��ی در بلندم��دت را نیز باید به فهرس��ت عوامل محدودکننده 

سرمایه گذاری در کشور افزود.
بررسی مبسوط عوامل موثر بر کاهش سرمایه گذاری خارج از ظرفیت این 
بحث است. آمارهای دهه ۹0 و حتی قبل از آن نیز نشان می دهد که در زمان 
التهاب های اقتصادی و جهش های یک باره قیمتی، از میزان س��رمایه گذاری 
کاسته می شود. اصوال وقتی التهابات در بازارهای دارایی افزایش پیدا می کند، 
س��رمایه گذار در این تفکر اس��ت در جای��ی منابع خود را ق��رار دهد که از 
ریسک های افزایش قیمت مصون بماند. به بیان دیگر، اگر برای یک فرد آینده 
روش��ن و واضحی از سرمایه گذاری در یک بخش  ایجاد نشود، او از این کار 
منصرف می شود و به دنبال این است که با یک عملیات کوتاه مدت به سود 
و بازدهی برس��د. در سوی دیگر ماجرا، سرمایه گذاری در کشورهای باثبات 
)همچون همسایگان مان( معنا پیدا می کند. در حال حاضر آمار و ارقام نشان 
می دهد که طی سال های قبل مقدار قابل توجهی از سرمایه های ایرانیان به 
سمت کشورهایی همچون گرجستان، ترکیه، آذربایجان و... مهاجرت کرده 
است. دلیل اصلی این مهاجرت و نیز ثبات موجود در اقتصاد کالن این کشور 
است. بدون تردید در سال های آینده این موضوع به عنوان یکی از چالش های 
اساس��ی کشور مطرح خواهد ش��د. مهم ترین بحث در ایجاد اشتغال پایدار، 
سرمایه گذاری است. در بخش های صنعتی، سرمایه گذاری نیاز به زمان دارد 
تا به نتیجه برس��د، اما اثرات آن نیز پایدارتر از سایر بخش ها مانند خدمات 
است. از سوی دیگر، سرمایه گذاری باعث ایجاد رشد اقتصادی پایدار می شود 
که در بلندمدت باعث افزایش درآمد آحاد اقتصادی می شود. این چرخه ادامه 

پیدا کرده و افزایش درآمد منجر به سرمایه گذاری بیشتر می شود.
گروهی از کارشناسان معتقدند که باید استراتژی مدیریت اقتصادی، 
تغییرات بنیادین پیدا کند، اما واقعیت امر این اس��ت که ما استراتژی 
به معنای یک انتخاب آگاهانه و هوش��مندانه نداشته ایم؛ اتفاقی که در 
اقتصاد ایران در چند دهه اخیر افتاده، عمده اش ناش��ی از سیستم های 
قدیمی و ناقصی بوده که در اقتصادمان هنوز وجود دارد. ایجاد سرمایه 
و تجمیع آن، بس��تگی ب��ه این دارد ک��ه بازدهی س��رمایه گذاری در 
اقتصاد به چه ش��کل است. در ش��رایط جاری و سطح فعلی بهره وری 
اقتصادی م��ان و با عدم قطعیت هایی که در اقتص��اد وجود دارد، قابل 
انتظار است که بازدهی سرمایه گذاری در اقتصاد کاهش یابد. در نتیجه 
دولتمردان باید فاکتورهایی را که باعث ش��ده بازدهی س��رمایه گذاری 
در اقتصاد کاهش یابد، شناس��ایی و برطرف کنند. بدین جهت یکی از 
اصلی ترین وظایف نظام و دولت باید اصالح ش��رایط سرمایه گذاری در 
ایران باش��د. سیاست گذار باید بپذیرد که تزریق نقدینگی، راه افزایش 
سرمایه گذاری نیس��ت. افزایش س��رمایه گذاری در درجه اول نیازمند 
شکل گیری انتظارات مثبتی برای بازدهی سرمایه گذاری است. زمانی 
که سیاس��ت گذار این را بپذیرد، مورد دوم مطرح می ش��ود. مورد دوم 
آن اس��ت که سیاست گذار توس��عه اقتصادی را وظیفه اول خود بداند 
و در این راه، مس��ئولیت پذیر باشد. البته اینها شرایط الزم هستند. اگر 
سیاست گذار توسعه اقتصادی و ثروتمندکردن مردم را اولویت اول خود 
نداند یا درک مناسب از انگیزه های اقتصادی نداشته باشد، امید به بهبود 
شرایط ساده انگارانه خواهد بود. توسعه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی 
پایدار، نیازمند کاه��ش تهدیدهای خارجی و بهبود روابط اقتصادی با 
سایر کشورها و بهره گیری از مزیت تجارت خارجی و توسعه بازارهای 

صادراتی است.
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مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی

موضوع مداخله یا عدم مداخله دولت در بازار مسکن، سال هاست که به گره کور 
اقتصاد مسکن در ایران تبدیل شده است. برخی از اقتصاددانان و کارشناسان مسکن 
معتقدند که ورود دولت می تواند به تحرک بخش مس��کن منجر شود اما در مقابل، 
برخی می گویند دولت ها توان تاثیرگذاری در تولید مسکن را ندارند. اگرچه از ابتدای 
انقالب نیز دولت ها با شدت و ضعف تالش کردند که در حوزه مسکن اثرگذار باشند، 
گاهی با ارائه زمین ارزان قیمت و گاهی با تولید مسکن ارزان، اما اوج مداخله دولت 
در پروژه مسکن مهر بود که عواقب آن، رشد ۵00درصدی قیمت مسکن و افزایش 

۷00درصدی قیمت زمین پس از اجرای این پروژه بود.
با این حال، به نظر می رسد برآیند این دو دیدگاه مختلف درباره مداخله یا عدم 
مداخله دولت در اقتصاد مسکن، توافق بر این گزاره باشد که دخالت مستقیم دولت 
در بازار مسکن نتیجه نخواهد داد، اما می تواند بستر را از طریق قوانین و تسهیالت 

برای بخش خصوصی فراهم کند.
آغاز یک طرح بینابینی در دولت تدبیر و امید

به گزارش ایس��نا، دولت تدبیر و امید از دی ماه سال گذشته تصمیم گرفت برای  
ایجاد  تحرک  در بخش مسکن ۴00 هزار واحد مسکونی را تا سال ۱۴00 احداث 
کند و پنجم ش��هریور امس��ال رس��ما این طرح را آغاز کرد. دولت زمین رایگان در 
اختیار سازندگان قرار می دهد و پس از پایان پروژه با توجه به قیمت روز و هزینه های 
صورت گرفته، واحدها بین دولت و سازندگان تقسیم می شود. طرح مسکن  اقساطی 
برای کارمندان دولت نیز در ماه های اخیر ارائه شد که البته به جز وزارت دفاع هنوز 
هیچ دس��تگاه دولتی برای این موضوع اقدام نکرده است. همچنین ۵00 هزار واحد 

باقی مانده مسکن مهر باید تا پایان امسال به اتمام برسد.
از س��وی دیگر، مذاکراتی بین دولت و ش��هرداری تهران ب��رای تولید واحدهای 
اس��تیجاری انجام ش��ده که هنوز شکل عملیاتی به خود نگرفته است. همچنین به 
دنبال نوسانات بازار مسکن، ساخت و ساز تا حدودی رونق گرفته است. مطابق آمار 

در پنج ماهه نخس��ت امسال احداث ۲۷ هزار و ۳۸۴ واحد مسکونی در شهر تهران 
آغاز شده که تقریبا با تعداد معامالت برابری می کند. با این حال، تجربه نشان داده 
همواره در زمان رکود معامالتی، س��اخت و س��از نیز کاهش می یابد و لذا تقاضای 

مطلق در پایان دوره رکود یکباره بروز پیدا می کند.
تحمیل 20 نوع هزینه در پروانه های ساختمانی

با وجود آنکه ایران سالیانه به تولید حدود ۹00 هزار واحد مسکونی نیاز دارد بخش 
عرضه مسکن با قوانین مزاحمی همچون بیمه کارگران و مالیات های مستقیم درگیر 
است. افزایش شدید هزینه پروانه ساختمانی نیز به رکود این بخش دامن زده است. 
سال ۱۳۹۷ کمیسیون تلفیق امالک در تهران اعداد و ارقامی برای ارزش معامالتی 
امالک لحاظ کرده که به اعتقاد انبوه س��ازان در صورت اجرا تورم بسیار سنگینی را 
در قالب ۲0 نوع عوارض، مالیات و سایر وجوه پرداختی به صنعت ساختمان تحمیل 
می کند. البته زمستان پارسال ۱۱۴ هزار پروانه مسکونی با میانگین ۲.۵ واحد برای 
هر پروانه در کش��ور صادر ش��ده، اما علت اصلی این تحرک نس��بی ارائه تخفیفات 
صدور پروانه از سوی شهرداری عنوان می شود. این موضوع به خوبی نشان می دهد 
در صورتی که قوانین دست و پاگیر از سر راه سازندگان برداشته شود، تولید مسکن 
می تواند تکافوی تقاضا را بدهد. با این حال شواهد گویای آن است که بعد از فصل 
زمستان، تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی به طور محسوسی افت کرده و بخش 
تولید مجددا وارد رکود ش��ده و این در حالی اس��ت که هم��واره بیش از ۹0درصد 

ساخت و ساز همواره توسط بخش خصوصی انجام شده است.
رونق بازار ساخت و ساز نیازی به سرمایه دولتی ندارد

عضو کمیسیون عمران مجلس که رئیس سازمان نظام مهندسی نیز هست با بیان 
اینکه رونق گرفتن بازار ساخت و ساز نیازی به سرمایه دولتی ندارد، گفته است: این 

مسئله تنها به حمایت دولت از بخش خصوصی نیاز دارد.
فرج اهلل رجبی با اش��اره به برنامه ریزی شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی 

برای تولید مس��اکن ۳0 متری در پایتخت، گف��ت: اجرای پروژه های عمرانی مانند 
تولید مس��کن باید منطبق با پیوست های فرهنگی و اجتماعی باشد، از این رو این 
موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد که مسئله ای مانند تولید مسکن ۳0 متری در 
راس��تای حل مشکل کمبود مسکن بوده و یا اینکه اجرای آن مشکالت جدیدی را 

ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم ش��یراز ادامه داد: دس��تگاه های دولتی و عموم��ی مانند وزارت راه 
و شهرس��ازی و شهرداری نباید خود را درگیر مس��ائلی مانند تولید مسکن کنند، 
بلکه با سیاس��ت گذاری صحیح باید تسهیالتی را فراهم کنند تا بخش خصوصی و 

سرمایه گذاران به سمت تولید مسکن هدایت شوند.
یک کارشناس مسکن: دولت تنها شرایط را فراهم کند

بیت اهلل ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن درباره برنامه های دولت برای تولید و 
عرضه ۴00 هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴00 گفت: طی ۴0 سال گذشته همواره 
مداخله دولت در بخش مسکن صورت گرفته اما هرگز نتیجه نداده است. سیاست 
واگذاری زمین، مسکن ویژه، مسکن مهر و بسیاری دیگر از طرح ها ارائه شد اما هنوز 
دهک های باال و میانی جامعه هم با مشکل خانه دار شدن درگیر هستند، چه برسد  
به دهک های پایین. کارشناسانی که به قوه مجریه مشاوره می دهند صورت مساله  را 
کوچک و حل شدنی طرح می کنند و دولت ها را همواره به خواب خرگوشی می برند. 

من این را خیانت کارشناسی می نامم.
او با بیان اینکه مش��کل مس��کن با طرح های یک ساله و دو ساله حل نمی شود، 
تاکید کرد: قبول کنیم که سالیانه یک میلیون و ۴00 هزار واحد مسکونی باید تولید 
ش��ود و همه ابزارهای اقتصادی و تکنولوژی را برای این تعداد واحد مسکونی مهیا 
کنیم. قوانین دست و پا گیر هم  باید حذف شود. کسانی که می گویند سالیانه  یک 
میلیون واحد مسکونی نیاز داریم ضریب استهالک سالیانه ۶00 هزار واحد مسکونی 

را در نظر نمی گیرند.

آیا دخالت دولت به بازار مسکن آرامش می  دهد؟

سایه روشن مداخله دولت در بازار مسکن
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خرید بیش از 33درصد سهام بانک توسط یک نفر ممنوع شد
5 دستور همتی برای خرید سهام بانک ها

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد براس��اس دس��تورالعمل نحوه تملک س��هام 
بانک ها، تملک بیش از ۳۳درصد سهام بانک، برای هر مالک واحد )اشخاص حقیقی 
یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی( ممنوع است.
عبدالناصر همتی در یادداش��تی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای اجرای 
حاکمیت ش��رکتی و حمایت جدی از حقوق سپرده گذاران و سهامداران و ثبات و 
سالمت بانک ها در راستای دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک ها پنج دستور ویژه 
صادر کرد. در یادداشت همتی آمده است: »براساس دستورالعمل نحوه تملک سهام 
بانک ها، تملک بیش از ۳۳درصد سهام بانک، برای هر مالک واحد )اشخاص حقیقی 
یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی( ممنوع است. 

تملک سهام بین ۱0 تا ۳۳درصد صرفاً با تأیید بانک مرکزی مقدور است.
س��هامداران عمده بایستی، تا پایان س��ال، نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز 
سهامداری اقدام و نسبت به واگذاری سهام مازاد خود اقدام کنند. از آن پس، نسبت 
به سود توزیع شده سهام مازاد و حق تقدم فروش رفته آن، ۱00درصد مالیات تعلق 
گرفت��ه و حق رأی آن  در مجامع نیز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار 
می گیرد. بانک مرکزی اختیار ابطال س��هام بی��ش از ۱0درصد را با تصویب هیأت 
انتظامی، دارا است و برنامه اش جلوگیری از تأمین مالی ترجیحی مالک واحد است.«

جورجیوا در تماس تلفنی با همتی:
از هیچ تالشی دریغ نخواهم کرد

رئی��س  کل  بانک مرک��زی ایران از صندوق بین المللی پول خواس��ت تا س��هم 
عادالنه ای را در تصمیم گیری ها بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای اروپایی 
و آمریکایی در نظر بگیرد و طرف مقابل در این زمینه قول همکاری داد. به گزارش 
تجارت نی��وز به نقل از بلومبرگ، عبدالناصر همتی در تماس تلفنی با کریس��تالینا 
جورجیوا، رئیس جدید صندوق بین المللی پول با تبریک ریاست وی گفت: امیدوار 
است این نهاد بین المللی سهم عادالنه ای را در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری 
به کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکایی بدهد. همتی 
در این تماس تلفنی ضمن قدردانی از تالش های ایشان ابراز امیدواری کرد که در 
سیاست های تحت مدیریت رئیس جدید صندوق بین المللی پول سهم منصفانه و 
عادالنه ای برای کشورهای در حال توسعه در کنار سهامداران عمده ای نظیر آمریکا 
و اروپا در نظر گرفته شود و در مراحل تصمیم گیری نقش موثری با کشورهای در 

حال توسعه ایفا کند.
رئیس جدید صندوق بین المللی پول نیز به نقش تمامی اعضا به ویژه کشورهای 
در حال توس��عه و داشتن س��هم عادالنه در مذاکرات و تصمیم گیری های صندوق 
تاکید کرد. جورجیوا همچنین گفت: از هیچ تالش��ی برای کمک به اعضا از جمله 

بانک مرکزی ایران دریغ نخواهد کرد.

بیش از 50درصد پیشرفت در ساخت مدارس
گزارش تازه بانک پاسارگاد از مناطق سیل زده لرستان

پروژه س��اخت ۱۳ مدرس��ه در مناطق س��یل زده  استان لرس��تان توسط بانک 
پاسارگاد، به طور میانگین بیش از ۵0درصد پیشرفت داشته  است.

به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، این بانک جهت ایفای مسئولیت های 
اجتماعی خود و پس از وقوع حادثه تلخ سیل در برخی از استان های کشور، ضمن 
اهدای کمک های فوری به هموطنان در زمان وقوع حادثه و تشکیل ستاد پشتیبانی، 
برنامه اساس��ی و بنیادی خود در س��ال جاری را مش��ارکت در ساخت و بازسازی 
مدارس در مناطق سیل زده اعالم کرد. در همین راستا، پس از انجام هماهنگی های 
الزم با س��ازمان های مرتبط و بررسی و نیازسنجی، از اوایل سال ۱۳۹۸ پروژه های 
س��اخت ۱۳ مدرسه در اس��تان لرستان را آغاز کرد که تاکنون به طور میانگین این 
پروژه ها بیش از ۵0درصد پیش��رفت داشته اند. براس��اس این خبر، این مدارس در 
شهرستان های الیگودرز )روستای کش��کک(، دورود )روستای قرمان آباد(، بروجرد 
)روستای همت آباد(، الشتر )روستاهای گریران علیا و علم آباد(، نورآباد )روستاهای 
اس��ماعیل آباد و نبیوندچواری(، چگنی )روستای دوره(، کوهدشت )روستای کره پا 
آزادبخت و شرشره(، رومشکان )روستای چغاسبز(، معموالن )روستای دمرود علیا( و 
پلدختر )روستای پلدختر( در حال ساخت هستند. بانک  پاسارگاد در اقدامی مشابه، 
در حال س��اخت مدارس در مناطق س��یل زده استان های خوزستان و گلستان نیز 
است. گفتنی است بانک  پاسارگاد پس از وقوع حادثه دلخراش سیل، با تشکیل ستاد 
پش��تیبانی جهت برنامه ریزی بهتر برای حمایت از هم میهنان سیل زده، کمک های 
خود را به این مناطق آغاز کرد. در همین راستا مقرر شد که در سال جاری بودجه 
 تبلیغاتی بانک، صرف مشارکت در بازسازی و ساخت مدارس تخریب شده در مناطق 
سیل زده ش��ود. عالوه بر مشارکت در س��اخت مدارس، اختصاص حداقل یک روز 
حقوق سرمایه  انسانی خود به این امر خطیر، اهدای هدیه نقدی به مبلغ ۱0 میلیارد 
ریال، ارس��ال ۹00 قلم انواع لوازم خانگی ش��امل ۴00 دس��تگاه تلویزیون  و ۵00 
دس��تگاه اجاق گاز، ارس��ال ۲۵0 هزار بطری آب و ۱۳۵0 تخته پتو و ... بخشی از 

کمک های بانک  پاسارگاد به مناطق سیل زده است.

کدام بازار برای سرمایه گذاری مناسب است؟
کارنامه بازارها در هفته دوم مهرماه

در هفته دوم مهرماه امس��ال، بورس با اختالف معناداری نسبت به دیگر بازارها 
در رده پربازده ترین بازار هفته قرار گرفت و س��که نیز با افت قیمت بس��یار کمی 
مواجه شد. به گزارش تجارت نیوز، در هفته ای که سپری شد، بازار سرمایه بازدهی 

۳/۷درصدی را به ثبت رساند و در صدر بازدهی هفتگی قرار گرفت.
براس��اس داده های س��ازمان بورس و اوراق بهادار، شاخص کل این بازار در پایان 
روز معامالتی سوم مهرماه روی سطح ۳۱۴ هزار واحدی قرار گرفت، اما این بازار روز 
ابتدایی هفته بعد را با رشد ۶هزار واحدی شروع کرد و به سطح ۳۲0 هزار واحدی 
رس��ید. اگرچه این شاخص در روزهای میانی هفته با کمی افت مواجه شد، اما در 
نهایت توانست خود را باال بکشد و در روز چهارشنبه ۱0 مهرماه با رسیدن به سطح 
۳۲۶ هزار واحدی به کار خود در این هفته پایان داد. برخالف بورس اما بازار سکه 
با افت ارزش مواجه ش��د، گرچه این کاهش کم بود اما باعث شد که این بازار تنها 
بازار با بازدهی منفی شود. براساس داده های اقتباس شده از شبکه اطالع رسانی طال، 
س��که و دالر، هر عدد س��که امامی در روز چهارم مهر ماه روی نرخ ۴میلیون و ۲۳ 
هزار تومان خرید و فروش شد، اما در هفته دوم مهرماه با ۵ هزار تومان کاهش به 
رقم ۴ میلیون و ۱۸ هزار تومان رسید که موجب شده بازدهی منفی 0.۱۲ درصدی 
برای آن ثبت شود. بازار طالی ۱۸ عیار و دالر نیز اگرچه با افت قیمت مواجه نشد 
اما رشد قابل توجهی نداشتند، بازدهی این دو بازار به ترتیب معادل 0.۲۲ و 0.۸۸ 
درصدی اس��ت. طال در روز پنجش��نبه این هفته نسبت به هفته قبل کمتر از هزار 
تومان افزایش قیمت داشت و به رقم ۴0۸ هزار و ۴00 تومان رسیده است. با توجه 
به آخرین نرخ اعالمی صرافی ملی دالر نیز با ۱00 تومان افزایش ارزش در روز ۱۱ 

مهرماه به رقم ۱۱ هزار و ۴۵0 تومان رسید.

بانکنامه

فرص��ت امروز: معلوم نیس��ت اولین بار چه کس��ی به بیت کوی��ن لقب »طالی 
دیجیتال« را داده، اما بررسی ها نشان می دهد ناتانیل پاپر، نویسنده نیویورک تایمز 
در س��ال ۲0۱۵ با انتش��ار کتاب »طالی دیجیتال« تاثیر بسیاری در فراگیری این 
عبارت داش��ت. از آن زمان بود که کنجکاوی مردم نس��بت به ایده مقایس��ه طال و 
بیت کوین ش��دت گرفت. نگاهی به سابقه جست و جوهای گوگل نشان می دهد که 
نقطه اوج جست وجوی عبارت »بیت کوین طالی دیجیتال« در دسامبر سال ۲0۱۷ 
بوده است؛ همان زمانی که بیت کوین به باالترین میزان ارزش خود یعنی ۲0 هزار 
دالر آمریکا رسید. اخیرا جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا در جلسه ای در برابر 
کمیته بانکی سنا حاضر شد و برخالف انتظارها اعالم کرد که »بیت کوین هم مثل 
طال کارکرد ذخیره ارزش دارد.« ذخیره ارزش یا store of value کارکرد گروهی 
از دارایی هاس��ت ک��ه به افراد این امکان را می دهد ک��ه دارایی را ذخیره و در زمان 
موردنظر ارزش آن را بازیابی یا مبادله کنند. نکته مهم اینجا قابل پیش بینی بودن 
ارزش این دارایی در آینده اس��ت. در دنیای مدرن پول یا طال ابزارهای کالس��یک 
ذخیره ارزش به حس��اب می آیند. حاال با محبوبیت بیت کوین، این بحث در گرفته 
که آیا ارزهای رمزنگاري ش��ده هم محل ذخیره ارزش به حس��اب می آیند یا نه؟ آیا 
بیت کوین خاصیت ذخیره ارزش دارد؟ آیا بیت کوین واقعا طالی دیجیتال اس��ت؟ 
»آینده نگر« در گزارش��ی، پاس��خ گروهی از متخصصین اقتص��اد دیجیتال به این 

سؤاالت را گرد آورده است.
هنوز زود است؛ شاید وقتی دیگر

جاناتان رایکنتال، استاد دانشگاه یوسی برکلی و یکی از ۱00مدیر ارشد فناوری 
اطالعات دنیا در س��ال ۲0۱۷ گفته اس��ت: ش��اید این به عنوان پاسخ ساده انگارانه 
به نظر برس��د، اما بیت کوین همچنان بس��یار بی ثبات اس��ت و این کارش را دشوار 
می کند. درست است که طال هم باال و پایین دارد اما ارزشش طی چند روز دو برابر 
نمی شود. بگذارید مثال الماس را بزنم. چند وقت پیش یک جایی می خواندم که ما 
در دنیا به مقدار فراوان الماس داریم. اگر الماس فراوان داریم پس باید قیمتش پایین 
باش��د. درست اس��ت؟ نه. وقتی به جواهرفروشی بروید متوجه می شوید که الماس 
چقدر گران است. چرا؟ چون الماس کمیاب است یا الماس قرار است کمیاب باشد. 
می گویند یک شرکت بزرگ تولیدکننده الماس مقادیر فراوانی الماس را یک جایی 
در دریا انداخته تا الماس کمیاب به نظر برس��د. چون اگر این الماس های قشنگ و 
جذاب دست هر کسی بود قیمت آن به شدت افت می کرد و دیگر یک بازار میلیارد 

دالری نبود. بازار الماس بازاری قابل پیش بینی و بزرگ است.
س��ؤال اصلی درباره ارزهای رمزنگاري شده همین است: آیا ما می توانیم وارد فاز 
باثبات این بازار ش��ویم؟ ما اس��تانداردهایی داریم. اگر قوانینی برای این ارزها وضع 
نشود ما وارد دوران ثبات نخواهیم شد و حامیان این ارزها به شدت با قوانین بیرونی 
مشکل دارند. به نظرم برای حفاظت از سرمایه های خود این افراد هم که شده، باید 
قوانینی ملی و بین المللی برای ارزهای رمزنگاري ش��ده وضع شود. پس تا آن موقع 
که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال ثباتی طوالنی را تجربه نکرده باشند و توسط 
نهادها و دولت ها پذیرفته نش��ده باش��ند، من نمی توانم آنها را در رده طال یا دیگر 

دارایی های ذخیره ای رده بندی کنم.
برخالف طال، بیت کوین غیرقابل مصادره است

تون ویز، تحلیلگر ارزهای رمزنگاري ش��ده گفته است: بیت کوین شاید مهم ترین 
ذخیره کننده ارزش در تاریخ بش��ر باشد. درست اس��ت که ارزشش به شدت باال و 
پایین می ش��ود، اما فراموش نکنید که حدود هفت س��ال اس��ت که جهان در حال 
استفاده از بیت کوین است. مهم ترین ویژگی بیت کوین این است که نمی توان آن را 
از چنگ کسی درآورد. طال را می توان از چنگ صاحبش درآورد و دیگر دارایی ها را 
حتی راحت تر از طال مصادره می شوند، اما بیت کوین نه. به همین خاطر بیت کوین 

مهم ترین ذخیره کننده ارزش در تاریخ است.
قلب آدمی تحمل بیت کوین را ندارد

سوزان اوه، عضو هیأت مدیره »بالک چین برای تغییر« در مجمع عمومی سازمان 
ملل پاس��خ داد: وقتی از دوستم دن سوکول در سال ۲0۱۶ پرسیدم که بیت کوین 
دارد یا نه، جواب داد: »نه فرزندم! قلبم تحملش را ندارد.« دن یکی از پرسابقه های 
سیلیکون ولی است که حاال بازنشسته شده. او که مهندس نیمه رساناها بوده یکی 
از اولین هکرهای دنیا به حساب می آید و به بی پروایی شهرت دارد، اما حتی او هم 

می گوید نمی خواهد ریسک داشتن بیت کوین را به جان بخرد!
تا زمانی که مردم برای نفع کوتاه مدت دست به خرید و فروش بیت کوین می زنند 
تا از باال و پایین شدن های شدیدش سود ببرند بیت کوین یک ذخیره کننده ضعیف 
ارزش به حس��اب می آی��د و نمی ت��وان آن را واحد پولی دانس��ت. بالک چین یک 
تکنولوژی بی نظیر اس��ت که باعث می شود افرادی که به هم هیچ اطمینانی ندارند 
بدون حضور دولت یا شرکت بزرگ با هم دست به معامله بزنند. این یک تکنولوژی 
است که روی فلس��فه بنا شده، فلسفه ش��فافیت، تمرکززدایی و دموکراتیزاسیون 
ارزش. البت��ه در حالت ایده آل چنین اس��ت. بیت کوین در وضعیت کنونی نماینده 

این فلسفه نیست.
 بیت کوین؛ بدون تاریخ و بدون آینده

جوزف بونئا، مدرس درس ارز رمزنگاري ش��ده در دانشگاه نیویورک گفت: تعریف 
دارای��ی ذخیره کننده ارزش کمی متکی به خود اس��ت: چیزی ذخیره کننده ارزش 
است اگر همه اعتقاد داشته باشند که آن چیز برای مدت طوالنی ارزشمند خواهد 
بود. طال را به عنوان ذخیره کننده بی رقیب ارزش به حساب می آوریم چون در اکثر 
تاریخ بش��ر در اکثر جاها به عنوان چیزی ارزش��مند در نظر گرفته ش��ده و به طور 
گسترده ای این اعتقاد وجود دارد که طال در آینده هم بدون توجه به سیاست های 
حکومت ها ارزش��مند باقی می ماند. در مورد بیت کوی��ن چنین اتفاق نظر و چنین 
تاریخچه ای وجود ندارد. حتی این احتمال وجود دارد که در پنج تا ۱0 سال آینده 
بیت کوین کاماًل ارزش��ش را از دست بدهد. البته این معنای اقتصادی قضیه است، 

نه معنای حقوقی آن.
بیت کوین به ثبات نیاز دارد

وینی لینگام، مدیرعامل  Civicپاسخ داد: من همیشه این اعتقاد را داشته ام که 
ساتوشی ناکاموتو بیت کوین را خلق کرد تا از آن برای پرداخت استفاده شود نه به 

عنوان ذخیره ارزش. به هر حال او بیت کوین را رها کرد و حاال بیت کوین چه خوب 
یا بد، تحت کنترل جامعه کاربرانش است. بیت کوین از زمان تولدش در سال ۲00۸ 
در مسیر تبدیل شدن به کاالیی دیجیتال بوده است. طبق تعریف، یک کاال زمانی 
می تواند ذخیره کننده ارزش شود که فاسدشدنی نباشد و همچنین با گذشت زمان 
در مقایسه با پول های ملی دچار افت ارزش شدید نشود. در واقع این انتظار می رود 

که ارزش آنها با گذشت زمان باال هم برود.
بیت کوین برای آنکه بخواهد به یک واسطه قابل اتکای مبادله یا پول تبدیل شود 
باید ثبات داشته باشد و باال و پایینش اندک باشد. مردم باید به بیت کوین مطمئن 
ش��وند تا باالخره تبدیل به پول ش��ود. وقتی اطمینان پیش آمد، ارزش بیت کوین 
باال خواهد رفت. فراموش نکنید که خالق بیت کوین آن را طوری طراحی کرده که 
تعدادش از ۲۱ میلیون باالتر نخواهد رفت. این یعنی شاهد تورم بیت کوین نخواهیم 

بود و در صورت اطمینان مردم به آن، تقاضا برایش روز به روز بیشتر می شود.
وقتی بیت کوین اوج می گیرد

Network Society Ventures  دیوید اوربن، مؤسس شرکت سرمایه گذاری
هم گفت: طی ۱0 س��ال گذش��ته تعداد افرادی که از وجود بیت کوین اطالع پیدا 
کرده اند و مقداری از آن را صاحب شده اند از صفر نفر به چندین میلیون نفر افزایش 
پی��دا کرده. آیا طی ۱0 س��ال آینده تعداد این گ��روه از مردم به صدها میلیون نفر 
و میلیاردها نفر خواهد رس��ید؟ من اعتقاد دارم که می رس��د. حتی اگر پیش بینی 
بلندم��دت اوج گی��ری بیت کوین در مقاب��ل واحدهای پول مل��ی را ندیده بگیریم، 
ویژگی ه��ای منحصر به فرد بیت کوی��ن آن را به یک ذخیره کنن��ده جذاب ارزش 
برای گ��روه فزاینده ای از مردم تبدیل می کند. بیت کوین بدون مرز اس��ت، نیاز به 
اجازه کسی ندارد و قابل حمل ترین واحد پولی دنیاست. در واقع با این خصوصیات 

بیت کوین برتر از طالست.
پیش بینی بیت کوین در بلندمدت

سونیا مان، مدیر روابط عمومی در بنیاد  Zcashمعتقد است: به نظرم به صورت 
انتزاعی نمی توان درباره ذخیره ارزش حرف زد. اینکه بیت کوین چنین استانداردی 
را دارد یا نه، به این بس��تگی دارد که می خواهی��د بیت کوین بخرید یا می خواهید 
بیت کوین فعلی تان را نگه دارید. اهداف خود ش��ما از این سرمایه گذاری چیست و 
برای رسیدن به هدف تان چه مشخصه هایی نیاز دارید و آیا بیت کوین این مشخصه ها 
را داراست؟ به عبارت دیگر، اولویت شما در این ذخیره ی ارزش چیست و حاضرید 
برای��ش در چ��ه حوزه های دیگری کوت��اه بیایید؟ البته می ش��ود درباره بیت کوین 
احکامی کلی هم صادر کنیم. اینکه مثال با توجه به تنوع موقعیت ها و تنوع اهداف و 
انگیزه های افراد، غیرممکن است که بتوانیم بیت کوین را به عنوان یک ذخیره کننده 
قابل اطمینان ارزش در مقیاسی فراگیر در نظر آوریم. هم زمان می توان گفت چون 
قرار نیست بیشتر از ۲۱ میلیون واحد بیت کوین داشته باشیم هیچ وقت شاهد تورم 
آن نخواهیم بود. هیچ تضمین��ی وجود ندارد که ارزش بیت کوین باال خواهد رفت، 
اما روندهای قبلی و مس��ئله غیرقابل انکار عرضه و تقاضای آن می تواند پیش بینی 

افزایش ارزش بیت کوین در بلندمدت را منطقی جلوه دهد.

آیا ارزهای رمزنگاری شده می توانند در آینده جایگزین طال شوند؟

همه چیز درباره طالی دیجیتال

پربیراه نیست که پایتخت به دلیل تمرکز سیاسی و اداری سهم بیشتری 
از تسهیالت شبکه بانکی داشته باشد، اما اینکه بیش از ۶۴درصد مجموع 
تس��هیالت پرداختی شبکه بانکی کشور مربوط به تهرانی ها باشد، بیش از 
هر چیز، نش��ان دهنده نابرابری جغرافیای دریافت تسهیالت بانکی است؛ 
چنانچه طب��ق تازه ترین آمار بان��ک مرکزی، بی��ش از ۶۴درصد مجموع 
تسهیالت پرداختی توسط ش��بکه بانکی کشور در پایان خردادماه امسال 
مربوط به اس��تان تهران و بیش از ۳۵درصد باقیمانده به س��ایر اس��تان ها 

تعلق داشته است.
مهم ترین علت باالبودن رقم تس��هیالت و س��پرده ها در اس��تان تهران 
اس��تقرار دفاتر مرکزی بسیاری از ش��رکت ها و موسسه های تولیدی سایر 
اس��تان ها در اس��تان تهران اس��ت، چراکه عمده فعالیت ه��ای بانکی این 
شرکت ها و کارخانجات توسط شعب بانک ها و موسسه های اعتباری استان 

تهران انجام می شود.
همچنین اس��تان تهران به دلیل جای دادن پایتخت سیاس��ی کش��ور 
و بی توجه��ی به آمایش درس��ت س��رزمینی به مرکز ثق��ل و محور همه 
فعالیت های بانکی و اقتصادی کش��ور تبدیل شده است، اما با وجود همه 
توجهی که دولت ها در س��ال های اخیر به توسعه استان های دیگر به ویژه 
مناطق حاش��یه ای داشته اند، اس��تان تهران و پایتخت همچنان به عنوان 
مرکز فعالیت های اقتصادی به شمار می رود. حتی شرکت ها و کارخانجاتی 
که در اس��تان های دیگر قرار داش��ته و به فعالیت تولیدی در آن استان ها 
مش��غول هس��تند، معموال دفتر مرکزی و یا اصلی خود را در تهران دایر 
کرده اند. بر این اس��اس است که بررسی آمار تسهیالت جاری و غیرجاری 
بانک و موسس��ه های اعتباری نش��ان می دهد که بیشتر میزان تسهیالت 
توس��ط شبکه بانکی استان تهران پرداخت شده به طوری که ۶۴.۹درصد 
مجموع تس��هیالت پرداختی توسط ش��بکه بانکی کشور مربوط به استان 

تهران و ۳۵.۱درصد باقیمانده به سایر استان ها تعلق داشته است.
به گ��زارش ایرنا، طبق جداول آماری بانک مرکزی، در پایان خرداد ۹۸ 
میزان مانده تس��هیالت جاری و غیرجاری بانک و موسسه های اعتباری به 
۱۵ هزار و ۶۵۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ 

حدود ۲ هزار و ۶۸۲ هزار میلیارد ریال )معادل ۲0.۷درصد( رش��د داشته 
اس��ت. مانده تسهیالت در دوره مورد بررسی نیز نسبت به پایان سال ۹۷ 

حدود ۳.۸درصد افزایش داشته است.
* اس��تان های صدرنشین در دریافت تس��هیالت: بررسی جداول آماری 
بانک مرکزی نش��ان می دهد بیشترین مبلغ تس��هیالت در پایان بهار ۹۸ 
مربوط به اس��تان تهران با مبلغ ۱0 ه��زار و ۱۵۷ هزار میلیارد ریال تعلق 
داشته که معادل حدود ۶۴.۹درصد کل مانده تسهیالت است. استان های 
اصفهان با ۵۷۱ هزار میلیارد ریال در رده دوم و خراس��ان رضوی با ۴۷۹ 
هزار میلیارد ریال در رده سومین استان برخوردار از تسهیالت بانکی قرار 
دارن��د. در رده های بعدی اس��تان های فارس با ۴0۳ ه��زار میلیارد ریال، 

مازندران با ۳۵0 هزار میلیارد ریال و آذربایجان شرقی با ۳۱۸ هزار میلیارد 
ریال جای گرفته اند.

* استان های قعرنش��ین در دریافت تسهیالت: از سوی دیگر، کمترین 
میزان مانده تسهیالت نیز به استان کهگیلویه و بویراحمد با مبلغ ۵۳ هزار 
میلیارد ریال تعلق داشته است. پس از استان کهگیلویه و بویراحمد، استان 
ای��الم با ۵۹ هزار میلیارد ریال در رده دوم و خراس��ان جنوبی با ۶۳ هزار 
میلیارد ریال در جایگاه سوم جای گرفته است. در رده های بعدی کمترین 
دریافت کنندگان تسهیالت شبکه بانکی، استان های خراسان شمالی با ۶۵ 
هزار میلیارد ریال، سیستان و بلوچستان با ۷۸ هزار میلیارد ریال، کردستان 

با ۸۴ هزار میلیارد ریال و بوشهر با ۹۱ هزار میلیارد ریال قرار دارند.

مردم کدام استان ها بیشترین وام را از بانک ها گرفته اند؟

65درصد تسهیالت بانکی برای تهرانی ها

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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مدیرعامل بورس انرژی پاسخ داد
 چرا نفت خام

در بورس خریدار ندارد؟
مدیرعامل بورس انرژی با اشاره به علت اقبال خریداران 
فرآورده ه��ای نفتی در بورس ان��رژی گفت  از آنجا که در 
عرضه نفت خام سیاس��ت گذاری و اجرا منس��جم نیست،  

معامالت با کندی همراه است.
س��یدعلی حس��ینی در گفت و گو با خبرن��گار ایرنا، با 
بیان ای��ن مطلب ادامه داد:  سیاس��ت گذاری ب��ا اجرا در 
عرض��ه فرآورده های نفتی پیوند خ��ورده و در کنار بحث 
سیاست گذاری و مقررات در اجرا، کار به صورت منسجم 

دنبال می شود.
حسینی افزود:  در هر زمینه و فعالیتی، اگر این دو عامل 

با هم عجین شود،  نتیجه موفقیت آمیز خواهد بود.
او در م��ورد علت عدم اس��تقبال خریداران بورس��ی از 
عرضه نفت خام گفت: باید کار، پایش و عارضه یابی شود؛ 
زیرا در عرضه نف��ت خام در این زمینه خأل داریم، اما در 
عرضه فرآورده موضوع این گونه نیست و مدیریت ارشد به 

این کار اهمیت ویژه می دهد.
مدیرعامل بورس ان��رژی تاکید کرد:  برای اظهارنظر در 
مورد قیمت عرض��ه نفت در بورس باید بتوان قیمت های 
ف��روش را ب��ا قیمت های عرضه مقایس��ه ک��رد و این در 
ش��رایطی اس��ت که اطالعاتی از قیمت ه��ای واقعی که 
در قال��ب کمیته فروش معامله می ش��ود نداریم تا آن را 
ب��ا قیمت های بورس مقایس��ه کنی��م؛ بنابراین نمی توان 

اظهارنظر کرد.
براساس قانون بودجه سال ۹۸ وزارت نفت مکلف است 
ماهانه حداقل ۲ میلیون بشکه نفت خام سبک، ۲ میلیون 
بشکه نفت خام سنگین و ۲ میلیون بشکه میعانات گازی 
عرض��ه کند. عرضه نفت خ��ام و میعانات گازی در بورس 
انرژی ای��ران برای تحقق سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
مبتن��ی بر ایجاد تنوع در روش های فروش و اس��تفاده از 
ظرفیت های بخش غیردولتی به منظور صادرات در دستور 
کار قرار گرفته اس��ت، با این حال عرضه انواع نفت خام و 
میعانات گازی در بورس با اقبال مواجه نش��ده و به گفته 
نماینده ش��رکت ملی نفت در بورس انرژی، میزان فروش 
نفت از اردیبهش��ت ماه تاکنون،  حدود یک میلیون بشکه 
نفت خام س��بک و ۷0 هزار بش��که نفت خام سنگین در 
رین��گ بین المللی بورس انرژی بوده اس��ت. همچنین در 
عرضه این هفته نخس��تین محموله میعانات گازی پارس 
جنوب��ی با مبدأ تحویل عس��لویه در رینگ داخلی بورس 

انرژی به فروش رفت.

بورسانرژی

بازار سرمایه ایران با وجود اینکه چندین و چند ماه با تحریم های ناعادالنه 
غرب دس��ت و پنج نرم کرده اس��ت، اما توانسته با عملکردی چشمگیر در 

صدر جدول پربازده ترین بورس های دنیا در ۱۲ ماه گذشته قرار بگیرد.
به گزارش سنا و به نقل از فایننشیال تایمز، با وجود اینکه ایران به دنبال 
راهکارهایی برای عبور از بحران تحریم های غرب است، اما بازار سرمایه این 
کشور با اس��تقبال بی نظیری از سوی سرمایه گذاران داخلی رو به رو بوده 
و همین استقبال موجب شده این بازار در مقایسه با دیگر رقبا در سراسر 

دنیا، بیشترین بازدهی را در یک سال گذشته داشته باشد.
کارشناس��ان معتقدند با وجود کاهش ش��دید ارزش ریال در مقایسه با 
دالر و نرخ تورم ۴۳درصدی در این کش��ور تا پایان س��پتامبر )شهریور و 
مهر ۹۷( و ثبات در نرخ بهره بانکی در کش��ور، تمایل سرمایه گذاران برای 
حضور در بازار سرمایه و تامین مالی از طریق این بازار بیشتر شده تا بدین 
ترتیب، ارزش دارایی خود را افزایش دهند. حضور س��رمایه گذاران در بازار 
سرمایه موجب شده که ارزش این بازار و بازدهی آن نسبت به دیگر رقبا در 
بازارهای جهانی فزونی یافته و به رتبه »بهترین و پربازده ترین« بازار اوراق 

بهادار در جهان در یک سال گذشته دست یابد.
بازار س��رمایه ایران که در س��ه ماهه پایانی سال ۲0۱۸ میالدی )مهر تا 
دی ۹۷( با ریسک تحریم های اقتصادی از سوی غرب و همینطور ریسک 
تنش های نظامی تهدید شده بود، توانست دوباره به مدار صعودی بازگردد 
و رتبه خود را نس��بت به قبل ارتقا بخش��د. بازار سرمایه این کشور نسبت 
به ۱۲ ماه گذش��ته تا به حال ۷۳درصد )براس��اس ارزش واحد پول ایران( 
بازدهی داشته است و براساس طبقه بندی بلومبرگ، هم اکنون بهترین بازار 

برای سرمایه گذاری قلمداد می شود.
بهترین بازار برای گارانتی دارایی سرمایه گذاران

در ادامه این گزارش و در گفت وگو با یکی از کارشناس��ان بازار س��رمایه 
ایران، این موضوع مورد بحث قرار گرفت که بازار س��رمایه با این عملکرد 
مثبت نشان داده که می تواند تمامی ریسک های ناشی از تحریم را پوشش 
دهد و در واقع، بهترین بازار برای گارانتی کردن دارایی س��رمایه گذاران با 
بهترین بازدهی است. همچنین ۳0 شرکت برتر در بازار سرمایه این کشور 
که در واقع ۶0درصد از ارزش بازار را برعهده دارند، ش��رکت های صادرات 

پتروش��یمی آهن و مس هس��تند. این صنایع با جاذبه بی نظیری که برای 
س��رمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است، توانسته سرمایه های خارجی را 

جذب کرده و ریسک رکود اقتصادی را در ایران کاهش دهد .
ارزش دو بازار بورس و فرابورس در این کش��ور نس��بت به سال گذشته 
براس��اس دالری نیز دو برابر شده است، اما هنوز با رکورد سال ۲0۱۴ این 
کش��ور کمی فاصله دارد. در س��ال ۲0۱۴ میالدی، ایران در مراحل اولیه 
امضا برجام با پنج قدرت برتر جهان بود و امید به لغو تحریم های بانکی و 
نفتی، بازار سرمایه این کشور را با روزهای شگفت انگیزی رو به رو کرده بود.
کارشناسان این بازار معتقدند که سقوطی در انتظار این بازار نیست مگر 
اینکه ش��رکت های کوچک و متوس��ط تنها در حد متوسط اصالح قیمت 
داشته باشند و به این ترتیب با افزایش نسبی نرخ پی بر ای رو به رو شوند.

شرکت های کوچک و متوسط این بازار که به SME ها شهرت دارند در 
نظر دارند تا با جذب حداکثری س��رمایه گذاران به این بخش، ارزش بازار 
خ��ود را افزایش دهند و بتوانند در بازرا س��رمایه ایران به جایگاه مطلوبی 
دست پیدا کنند. با اینکه تحریم های ناعادالنه غرب پرتفوی سرمایه گذاران 
خارجی را در این کشور کاهش داده است اما برخی یافته ها حکایت از این 
دارند که هنوز برخی س��رمایه گذاران خارجی تمایلی به خروج از این بازار 
ندارند. طبق یافته های کارشناسان در سال ۲00۹ پرتفوی سرمایه گذاران 
خارجی در این بازار بالغ بر ۱00 میلیون دالر بوده است که در سال  ۲0۱۸ 

به ۵0 میلیون دالر کاهش یافته است.
در پایان این گزارش نیز آمده است که سود ناشی از این پرتفوها دوباره 
به بازار س��رمایه برای س��رمایه گذاری تزریق می ش��ود، ب��ه این دلیل که 
تحریم های غرب امکان تراکنش مالی را برای اروپاییان ممنوع کرده است 
و ممکن است این عمل با ریسک زیادی همراه باشد. پس از خروج ترامپ 
از برجام هیچ پرتفوی جدیدی برای سرمایه گذاران خارجی تشکیل نشده 
است. بازدهی بازار سرمایه ایران برای سرمایه گذاران بلندمدت بسیار بهتر از 
سرمایه گذاران کوتاه مدت است. آن دسته از سهامدارانی که برای بلندمدت 

در این بازار سرمایه گذاری می کنند بازدهی بیشتری را کسب می کنند.
بورس هفته معامالتی اخیر را چطور سپری کرد؟

اما بورس تهران در هفته ای که گذشت، بار دیگر شاهد کانال شکنی های 

جدید بود و شاخص کل بازده نقدی و قیمتی این بار توانست کانال ۳۲۶ 
هزار واحدی را پشت سر بگذارد. به گزارش ایسنا، در پایان معامالت هفته 
منتهی به ۱0 مهرماه ۹۸،  ش��اخص کل با ۲0 هزار و ۲۴۳ واحد افزایش 
نس��بت به هفته قبل، به رقم ۳۲۶ هزار و ۱۱۷ واحد رس��ید. شاخص کل 
هم وزن ب��ا ۴۸۵۷ واحد افزایش معادل  ۳۱.۵درصد، رقم ۹۶ هزار و ۴0۸ 

واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص بازار اول با ۸۱۹۴ واحد افزایش به رقم ۲۳۶ هزار و ۸۵۹ واحد 
بالغ شد و شاخص بازار دوم با ۲۵۲۲۳ واحد افزایش، عدد ۶۶۳ هزار و ۸۷۴ 
واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول،  ۵۸.۳درصد افزایش و 
شاخص بازار دوم با  ۹۵.۳درصد افزایش  نسبت به هفته قبل همراه شدند.
در پنج روز کاری این هفته، ارزش کل معامالت اوراق بهادار به ۱۴0۷۵۹ 
میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۶۹.۳۱درصد افزایش یافت. 
در ضم��ن تعداد ۳۵0۵۳ میلیون ان��واع اوراق بهادار در بیش از ۲ میلیون 
و ۹۳۷ ه��زار دفع��ه مورد معامله ق��رار گرفت و به ترتی��ب ۳.۳۸درصد و 

۷.۲۷درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.
ای��ن درحالی اس��ت که  تع��داد ۹۷۵ میلی��ون واح��د از صندوق های 
س��رمایه گذاری قاب��ل معامل��ه در ب��ورس ته��ران ب��ه ارزش کل بیش از 
۱00۲۶میلی��ارد ریال م��ورد معامله قرار گرفت و ب��ه ترتیب با ۷درصد و 

۳درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.
در ب��ازار بدهی که اوراق مش��ارکت، گواهی س��پرده و صکوک معامله 
می شود، تعداد ۲ میلیون و ۲ هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش 

از ۲۱۵۶ میلیارد ریال معامله شد.

بازار سرمایه ایران طبق رتبه بندی بلومبرگ، پربازده ترین بازار اوراق بهادار دنیا شد

سال طالیی بورس
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حذف ۴ صفر از پول ملی؛ به شرط کنترل تورم
خوانساری گفت حذف چهار صفر پولی که از سوی دولت وارد فاز جدیدی 

شده است می تواند مناسب باشد به شرط آنکه بتوان تورم را کنترل کرد.
مس��عود خوانس��اری رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، درباره حذف چهار صفر از پول ملی اظهار داش��ت: حذف 
چهار صفر از پول ملی که از س��وی دولت اعالم و این روزها  وارد فاز جدید 
اجرایی شده است، طرحی مفید برای اقتصاد کشورهاست اما به شرط آنکه 

تورم در کنترل مقامات پولی و بانکی باشد.
خوانس��اری در پاس��خ به این پرس��ش که چرا بانک مرک��زی با توجه به 
تورم امس��ال، دنبال حذف این صفر در س��ال های دیگر اس��ت؟ افزود: باید 
بپذیریم که این حذف چهار صفر از پول ملی، مشکالتی را به همراه می آورد. 
هم اکن��ون نیز ما با مبالغ میلیون و میلیارد س��ر و کار داریم و این روند در 
س��ایر کش��ورها نیز عملیاتی می شود پس هیچ هراس��ی از ارقام میلیونی و 

میلیاردی وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در پاس��خ به این پرس��ش که آیا حذف چهار 
صف��ر از پول ملی می تواند باعث کاهش تورم ش��ود؟ گفت: معتقدم که این 
روش و کاهش میزان ارقام پولی، هیچ ارتباطی به نرخ تورم نخواهد داش��ت 
بلک��ه تنها در نق��ل و انتقاالت پولی بار حسابرس��ان و متصدیان مالی کمتر 

می شود.
گفتنی اس��ت، وقتی صفر ها از پول حذف می ش��ود مردم از لحاظ روانی 
احس��اس می کنند که پول کمتری را در معام��الت روزمره هزینه می کنند. 
این در حالی اس��ت که مبادالت کنونی در دس��تگاه های دولتی و غیردولتی 
با صفر های روی کاغذ انجام می ش��ود؛ صفر هایی ک��ه عمال حتی تلفظ هم 

نمی شوند، اما در ترازنامه درج شان ضروری است.
**************************************

افزایش ۱00تومانی نرخ مرغ در بازار 
 قیمت مرغ به ۱۴ هزار تومان رسید

عض��و هی��أت مدیره کان��ون سراس��ری مرغ��داران گوش��تی از افزایش 
۱00تومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد.

برومند چهارآیین، عضو هیأت مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوشتی 
در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش ۱00 تومانی نرخ مرغ در 
بازار خبر داد و گفت: امروز متوس��ط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 
۹ هزار و ۳00 تا ۹ هزار و ۳۵0 و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها ۱۳ 

هزار و ۷00 تا ۱۴ هزار تومان است.

او قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی 
عرضه و تقاضا پیش بینی می شود که قیمت مرغ زنده تا پایان مهر در دامنه 
۹ ه��زار و ۲۵0 ت��ا ۹ هزار و ۵00 و مرغ گرم ۱۳ ه��زار و ۵00 تا ۱۴ هزار 

تومان باقی بماند.
عضو هیأت مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوش��تی با اشاره به اینکه 
قیمت هر قطعه جوجه یک روزه نسبت به روز های اخیر ۱۵0 تومان افزایش 
یافته اس��ت، بیان کرد: هم اکنون قیمت هر قطعه جوجه یک روزه ۲ هزار و 

۵00 تومان است که با این وجود به نرخ مصوب خود رسیده است.

این مقام مس��ئول ثبات نس��بی ب��ازار نهاده های دام��ی و کاهش نگرانی 
تولیدکنندگان در این زمینه در کنار بهبود اوضاع جوجه ریزی در واحد های 
مرغداری را دلیل اصلی افزایش قیمت جوجه یک روزه در بازار اعالم کرد.

چهارآیین ادامه داد: با توجه به آغاز نیمه دوم سال بر حسب پیش بینی های 
قبلی بازار نهاده ها، واکس��ن و ریزمغذی ها به ثبات نس��بی رسیده و دیگر از 
التهاب ماه های گذش��ته خبری نیست که همین امر موجب شده مرغداران 

تمایل بیشتری به جوجه ریزی در واحد های خود داشته باشند.
او از ثب��ات قیمت نهاده ه��ای دامی در بازار خب��ر داد و گفت: هم اکنون 
قیمت هر کیلو ذرت در بازار آزاد یک هزار و ۷۵0 تا یک هزار و ۸00 تومان 
و کنجاله س��ویا ۲ هزار و ۸۵0 تا ۲ هزار و ۹00 تومان اس��ت و پیش بینی 
می ش��ود در هفته آینده قیمت ذرت به کمتر از یک هزار و ۷00 و کنجاله 

سویا ۲ هزار و ۷00 تومان برسد.
عضو هیأت مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوش��تی استفاده از تریاک 
در واحد ه��ای مرغداری را تکذیب کرد و گف��ت: با توجه به گران بودن این 
ماده استفاده از آن به عنوان مسکن در واحد های مرغداری مقرون به صرفه 
نیس��ت و از آنجا که مرغ��داران کار اقتصادی می کنند ب��ه کاهش هزینه و 

افزایش بهره وری بیشتر تمایل دارند.
به گفته وی با توجه به آنکه مس��کن های ارزان تر از تریاک در بازار وجود 
دارد از ای��ن رو هی��چ دلیلی ندارد که مرغدار به س��راغ اس��تفاده از دارو یا 

مسکن های نامتعارف و غیرقانونی رود.
چهارآیین با اش��اره به اینکه خرید تضمینی با شیوه فعلی تأثیری بر بازار 
ندارد، گفت: با توجه به فروش مرغ به ش��یوه های واریز پول قبل از تحویل 
فروش عرف��ی و ... مرغداران تمایلی به تحویل مرغ خود به بازرگانی دولتی 
یا پش��تیبانی امور دام ندارند که هم اکنون در ش��یوه واریزی قبل از تحویل 
تولیدکنن��ده م��رغ را ۱00 تومان کمتر از قیمت روز می فروش��د و پول آن 
قبل از تحویل کاال به حس��ابش واریز می ش��ود در ش��یوه دیگر تولیدکننده 
مرغ خود را به قیمت روز عرضه می کند و در مقابل چک ۱0 روزه می گیرد 
و در ش��یوه ف��روش عرفی ۲00 تومان ب��ه قیمت روز اضاف��ه می کند و در 
مقابل چک دو ماهه دریافت می کند که به س��بب عدم زمان مشخص واریز 
پول و غیرمنطقی بودن قیمت های کارشناس��ی مرغداران استقبالی از خرید 

تضمینی نمی کنند.
*********************

کاهش ۶00 تومانی تعرفه مکالمات برای زائران اربعین
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات از کاهش ۶00 تومانی تعرفه مکالمات 

برای زائران اربعین خبر داد.
به گزارش ایس��نا، با نزدیک ش��دن به ایام اربعین حسینی، اعالم شده که 
برنامه ریزی های وزارت ارتباطات برای تس��هیل ارتباطات در کربال به زائران 
انجام ش��ده اس��ت. یکی از این اقدامات، توافق برای کاهش تعرفه مکالمات 
اس��ت. بدین منظ��ور محمدجواد آذری جهرمی -وزی��ر ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات- چندی پیش از پیش��نهاد ایران به عراق برای به صفر رس��اندن 

حق ورودی تعرفه مکالمات بین المللی برای مراسم اربعین خبر داده بود.
در این راس��تا آذری جهرمی با اش��اره به کاهش تعرفه با عراق در صفحه 
اینس��تاگرامش نوش��ته اس��ت: برای رفاه حال مردم در راهپیمایی اربعین، 
مذاکرات��ی را از قب��ل با طرف عراق��ی برای کاهش هزینه مکالمات ش��روع 
کردیم و توانس��تیم به توافق برسیم که حدود ۶00 تومان تعرفه مکالمات را 
در هر دقیقه کاهش دهیم. امیدوارم در ادامه موفق ش��ویم تعرفه را بیش��تر 

هم کاهش دهیم.
وی همچنین خاطرنش��ان کرد: چندین مرکز ارائه اینترنت پرس��رعت در 

مسیر اربعین هم گذاشته شد که در صورت همکاری ها، افزایش می یابد.

اخبـــار

با توجه به اعالم قیمت ۲ هزار و ۲00 تومانی برای هر کیلو گندم کشاورزان 
اعتراض خود را به نمایندگان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی اعالم کردند که 
در صورت اصالح نشدن این نرخ طرح خودکفایی با شکست مواجه خواهد شد.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، ب��ا وجود چند روز تاخیر بعد از پایان 
رس��یدن مهل��ت قانونی ش��ورای اقتصادی ب��رای اعالم ن��رخ خرید تضمینی 
محصوالت کش��اورزی، طی روز های گذش��ته س��خنگوی دول��ت نرخ خرید 
تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی جدید را ۲ هزار و ۲00 تومان اعالم 
کرد این در حالی است که عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور 
زراعت گفته بود قیمت هر کیلو گندم بر حسب هزینه های تولید و میزان تورم 
باید باالتر از ۲ هزار و ۵00 تومان اعالم ش��ود تا کش��اورزان به سود منطقی و 

متعادل خود برسند.
براس��اس تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی مصوب سال 
۶۸ دولت موظف اس��ت نرخ خرید تضمینی محصوالت اساسی را مطابق این 
قانون در هر سال زراعی پیش از شروع فصل کشت تا پایان شهریور به گونه ای 
تعیین کند که میزان افزایش آن از نرخ تورم اعالم شده بانک مرکزی در همان 
س��ال کمتر نباشد که متاسفانه طی س��ال های اخیر نه تنها قیمت ها از سوی 
دولت به موقع اعالم نشده بلکه تناسب نرخ تضمینی با تورم رعایت نشده است.
بسیاری از مسئوالن بر این باورند که اگر نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
هرچه س��ریع تر دولت را مکلف به اصالح نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با 
هزینه های تولید و تورم نکند بدون تردید آثار س��وء این امر را در سال زراعی 

آینده خواهیم دید چرا که کش��اورزان با قیمت ۲ هزار و ۲00 تومان حاضر به 
کش��ت این محصول نیستند و اگر به هر نحوی رضایت کشاورزان جلب نشود 
بدیهی اس��ت که با افت چشمگیر س��طح زیرکشت گندم آینده امنیت غذایی 
کش��ور در معرض خطر قرار می گیرد چرا ک��ه دولت برای تامین نان که قوت 
اصلی مردم به ش��مار می رود چاره ای جز واردات ندارد که این امر در ش��رایط 
فعلی تحریم می تواند مش��کالت متعددی را در بر داش��ته باشد حال به سراغ 
مسئوالن ذی ربط می رویم تا از پیامد های بی توجهی شورای اقتصادی به قانون 
خری��د تضمینی و تاثیر آن ب��ه تغییر الگوی کش��ت و جایگزینی آن با دیگر 

محصوالت کشاورزی باخبر شویم.
نرخ ۲ هزار و ۲00 تومانی گندم مورد رضایت کشاورزان نیست

عطاءاهلل هاش��می رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در واکنش به تعیین قیمت 
ناعادالنه خرید تضمینی گندم برای س��ال زراعی جدید اظهار داشت: با توجه 
به افزایش چند برابری هزینه های تولید و تورم فعلی قیمت کنونی قابل قبول 
کش��اورزان نیست چرا که بر حسب قانون قیمت هر کیلو گندم نباید کمتر از 

۲ هزار و ۵00 تومان باشد.
او اف��زود: با توجه به آنکه نرخ ۲ ه��زار و ۲00 تومانی برای خرید تضمینی 
هر کیلو گندم در صورت عدم اصالح منجر به کاهش س��طح زیرکش��ت این 
محصول استراتژیک می شود از این رو در حال پیگیری اصالح قیمت هستیم و 
امیدواریم مسئوالن ما را در جلسات به عنوان نماینده کشاورزان دعوت کنند 

تا بتوانیم از حقوق آنها دفاع کنیم.

هاش��می ادامه داد: براساس اعالم تورم ۴۲ و ۷ دهم درصدی از سوی مرکز 
آمار جای این س��وال مطرح است که ش��ورای اقتصاد چگونه قیمت ۲ هزار و 
۲00 تومانی را برای هر کیلو گندم اعالم کرده اس��ت چرا که براس��اس قانون 
خرید تضمینی قیمت گذاری باید بر حس��ب قیمت سال قبل و احتساب تورم 

سال آینده محاسبه شود و کشاورز چیزی فراتر از قانون نمی خواهد.
به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران با این قیمت کشاورزان گندم نمی کارند 
و در صورت کاشت آن را به دولت تحویل نمی دهند کما اینکه در سال زراعی 
۹۷، ۹۸ علی رغ��م پیش بینی های صورت گرفته مبتنی ب��ر خرید بیش از ۱0 
میلیون تن گندم از کش��اورزان دیدیم که تنه��ا ۷ و نیم میلیون تن گندم به 

مراکز دولتی تحویل داده شد.
او درب��اره احتمال واردات گندم به کش��ور گفت: اگر قیمت خرید تضمینی 
گندم برای سال زراعی جدید بنابر هر دلیلی اصالح نشود بدون تردید امنیت 
غذای��ی و خودکفایی این محصول اس��تراتژیک در معرض خطر قرار می گیرد 
که با این وجود دولت چاره ای جز واردات گندم برای تامین نیاز کشور ندارد.

احتمال واردات گندم در سال زراعی آینده

 کشاورزان خواستار صادرات گندم به خارج از مرز ها هستند

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی گفت براس��اس آمار روزانه ۳00 
تا ۴00 تن قارچ در کش��ور تولید می شود که با احتساب مصرف داخل کمبودی 
نداریم. محمدحس��ن افش��ار در گفت و گو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، درباره 
آخرین وضعیت بازار قارچ اظهار داشت: در شهریور قیمت قارچ به سبب مصادف 
شدن با ایام محرم و بازگشایی مدارس با افت چشمگیر به ۸ هزارتومان رسید که 
خوشبختانه از ابتدای مهر اوضاع بازار بهتر شد. وی متوسط قیمت فعلی هر کیلو 
قارچ را ۱0 تا ۱۲ هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی اس��ت که انجمن 

قیمت هر کیلو قارچ درجه یک را ۱۴ هزار تومان اعالم کرده است.
افشار ادامه داد: با توجه به آنکه کامپوست های این ماه عملکرد الزم را ندارند، 
از این رو این امر منجر به کمبود عرضه می شود. این مقام مسئول متوسط نرمال 
روزانه قارچ را ۷0 تن اعالم کرد و گفت: با توجه به عملکرد پایین کامپوس��ت ها، 
عرض��ه روزان��ه به حدود ۴0 تن تقلیل یافته اس��ت که همین امر موجب ش��ده 
قیمت نس��بت به ماه های گذش��ته وضعیت بهتری داشته باش��د. رئیس انجمن 

پرورش دهندگان قارچ خوراکی قیمت تمام ش��ده هر کیلو قارچ بدون احتس��اب 
سود را ۱۱ هزار و ۸00 تومان اعالم کرد و افزود: در شرایط فعلی اگر تولیدکننده 
حداقل هر کیلو ق��ارچ تولیدی خود را ۱۲ هزار تومان عرضه کند، متحمل زیان 
نمی  ش��وند، در غیر این صورت فروش با نرخ های کمتر به زیان پرورش دهندگان 
تمام  می ش��ود. به گفته افشار، با خنک ش��دن هوا، ازدیاد مصرف، کاهش عرضه 
س��ایر س��بزی ها و ازدیاد تقاضا برای غذاهای گرم پیش بینی می شود که قیمت 
قارچ در روزهای آتی به ۱۴ هزار تومان برس��د. وی تولید روزانه قارچ کل کشور 
را ۳00 ت��ا ۴00 تن اعالم کرد و گف��ت: با توجه به نیاز بازار، کمبودی در عرضه 
وج��ود ندارد. این مقام مس��ئول درباره آخرین وضعیت ص��ادرات قارچ گفت: در 
فصل تابستان مشکالت حمل و نقل و جابه جایی محصول در مرز منجر به کاهش 
صادرات ش��د، اما هم اکنون با متعادل شدن ارز زمینه صادرات فراهم است که با 
بهبود مشکالت گمرکی و حمل و نقل پیش بینی می شود که تا پایان سال میزان 

صادرات قارچ به عراق به رقمی حدود ۲0 تا ۳0 هزار تن برسد.

مدیرکل ش��یالت مازندران گفت: امس��ال در اس��تان های گلس��تان و ش��رق 
مازندران، صیادان پره ۱۵ مهر تور های خود را در دریا پهن می کنند.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت جهاد کش��اورزی، سید 
پروی��ز محبی در نشس��ت هم اندیش��ی معاونت صید و بن��ادر ماهیگیری ادارات 
کل ش��یالت استان های ش��مالی، گفت: براس��اس کمیته مدیریت صید ماهیان 
اس��تخوانی سازمان شیالت ایران، امس��ال بر حسب مدیریت منطقه ای در برخی 
از مناطق س��احلی دریای خزر از جمله استان گلستان و شرق مازندران )منطقه 
میانکاله بهشهر(، صیادان پره ۱۵ مهر تورهای خود را در دریا پهن خواهند کرد.
وی با اش��اره به اینکه پارس��ال ۱۵ هزار و ۸00 تن ماهی استخوانی در دریای 
خزر صید و روانه بازار مصرف شد، افزود: جامعه صیادی دارای سه خواسته مهم 
کاهش نرخ بیمه صیادان، محاس��به شغل به عنوان شغل سخت و زیان آور و نیز 
طرح تعدیل و اقتصادی کردن صید را دارند که البته س��ازمان ش��یالت ایران از 
طری��ق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و س��ایر س��ازمان های مرتبط در حال 

رایزنی است و به جد تا حصول نتیجه آن را پیگیری خواهد کرد.
سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیالت ایران بیان کرد: خوشبختانه 

در اس��تان های ش��مالی با توجه به خودآگاهی جامعه صیادی، مشارکت آنان در 
امر بازس��ازی ذخایر آبزیان دریا )تکثیر طبیعی ش��یل و رودخانه ها( و نیز تامین 

مولدین و  ایجاد استخر در مجاورت شرکت ها مطلوب است.
مدیرکل ش��یالت مازندران هم، ضمن بیان ظرفیت ها و توانمندی های صید و 
صیادی شیالت استان گفت: پارسال بیش از ۷ هزار و ۵00 تن ماهی استخوانی 
توس��ط صیادان پره استان صید و روانه بازار شد که رشد ۱۵0درصدی را نسبت 
به مدت مش��ابه سال قبل نش��ان می دهد که به نظر می رس��د مشارکت جامعه 
صیادی در کنار شیالت در امر بازسازی ذخایر آبزیان در این زمینه نقش مهمی 
داشته اس��ت. ولی اله محمدزاده با بیان اینکه صیادان کیلکا ۱۹ هزار و ۷00 تن 
ماهی کیلکا را صید و روانه بازار مصرف کردند، افزود: مصرف عمده کیلکا ماهیان 
پودری اس��ت ولی باید تالش کنیم ماهی کیلکا را به عنوان ارزان ترین پروتئین 
سالم در س��بد غذایی خانوارها بگنجانیم، هرچند امروزه از طرف کشور همسایه 

روسیه آمادگی برای خرید کیلکا ماهیان وجود دارد.
وی گفت: صید ماهیان استخوانی برای همه صیادان پره استان های شمالی از 

بیستم مهر آغاز خواهد شد.

تولید قارچ در کشور به روزانه 400 تن رسید

آغاز صید ماهی استخوانی از 15 مهر 

صید 15 هزار و 800 تن ماهی استخوانی از دریای خزر در سال گذشته

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

تولید مشترک با خودروساز خارجی به شرط 
ورود قطعه ساز ایرانی

عض��و هیات مدیره خان��ه صنعت و معدن ایران عن��وان کرد اگر 
قرار اس��ت با ترکیه، روسیه و یا با هر کشور دیگری در زمینه تولید 
خودرو همکاری کنیم باید حتما قطعه س��ازان کش��ور را در این کار 
وارد کنیم و موضوع تعمیق ساخت داخل نه تنها باید به عنوان یک 
اولویت باشد بلکه باید بخشی از تامین قطعات خودروهایی که تحت 
لیس��انس تولید خواهیم کرد و یا به صورت CKD اس��ت به عهده 

قطعه سازان داخلی کشور ما باشد.
آرم��ان خالقی در گفت وگ��و با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص 
هم��کاری احتمال��ی با کش��ورهایی نظیر ترکیه به منظور س��اخت 
خودروی مش��ترک اظهار داش��ت: درخصوص هم��کاری در زمینه 
خودروس��ازی ب��ا ه��ر کش��ور خارج��ی، با توج��ه به تجرب��ه قطع 
همکاری های مقطعی ما با سایر کشورها مانند کره جنوبی و فرانسه 
-ک��ه حتی خدمات پس از ف��روش و تامین قطعات نیز با مش��کل 

مواجه شد- این مساله باید موردنظر قرار گیرد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران افزود: این شرایط و 
تجربیات��ی که انتهای آن، ناموفق بود موجب بروز گرفتاری هایی در 
صنعت خودرو و نارضایتی مش��تریان شد و برای برقراری همکاری 

مجدد با کشورهای خارجی باید این شرایط را لحاظ کنیم.
خالق��ی افزود: ترکیه کش��وری اس��ت که خود تحت برند س��ایر 
خودروس��ازان بزرگ دنیا در حال تولید اس��ت. همکاری ما باید به 
گونه ای باش��د که این ارزش را داش��ته باش��د که وارد یک قرارداد 
ش��ویم و خطوط تولی��د را تنظیم و مبادالت فی م��ا بین را رعایت 

کنیم.
عضو هی��ات مدیره خانه صنع��ت و معدن ایران اف��زود: اگر قرار 
اس��ت با ترکیه، روس��یه و یا با هر کش��ور دیگ��ری در زمینه تولید 
خودرو همکاری کنیم باید حتما قطعه س��ازان کش��ور را در این کار 
وارد کنیم و موضوع تعمیق ساخت داخل نه تنها باید به عنوان یک 
اولویت باشد بلکه باید بخشی از تامین قطعات خودروهایی که تحت 
لیس��انس تولید خواهیم کرد و یا به صورت CKD اس��ت به عهده 

قطعه سازان داخلی کشور ما باشد.
خالقی تصریح کرد: باید قطعه س��ازان کش��ور را به خودروسازان 
خارجی متصل کنیم و نباید این همکاری برای ما تنها توام با خروج 
ارز باشد. حتی می توان به شکل تهاتری عمل کرد و قطعه سازان ما 
قطعاتی را صادر کنند و قطعات وارداتی موردنیاز وارد ش��ود و باید 
ی��ک تنظیم تج��اری دقیق در این خصوص ص��ورت گیرد، هرچند 
طرف های خارجی فعال دست پیش را دارند زیرا در حال حاضر این 
ما هس��تیم که شرایط مس��اعدی نداریم و نیازمند این هستیم که 
خودروس��از خارجی با تکنولوژی روز وارد شود تا بتوانیم نیاز داخل 

را تامین کنیم.
عض��و هیات مدیره خانه صنع��ت و معدن ایران گفت: قطعا تولید 
مش��ترک با خودروس��از خارجی ممکن اس��ت؛ در ای��ن همکاری 
مش��ترک، بخشی از قطعات متعلق به کش��ور ما خواهد بود که در 
خودروس��ازی کشور خارجی استفاده می شود و بخشی از قطعات را 

قطعه سازان خارجی تولید و تامین خواهند کرد.

واردات کدام خودرو ها احتماال آزاد می شود؟
قائ��م مق��ام وزیر صمت در ام��ور بین الملل می گوی��د با توجه به 
محدودیت ه��ای ارزی معتقدی��م چنانچ��ه ق��رار باش��د، خودروی 
هیبریدی به کش��ور وارد ش��ود صرفا این خودروها جهت بازسازی 

ناوگان حمل و نقل عمومی به کار گرفته می شود.
هن��وز ۶هزار خ��ودرو در گم��رکات دپو و ب��رای ترخیص معطل 
هس��تند. دلیل واضحی هم برای چرایی عدم ترخیص این خودروها 
اعالم نمی ش��ود. طبق آخرین برآوردهای انجام ش��ده سال گذشته 
حدود ۱۴ هزار و ۶00 پرس��نل در ش��رکت های واردکننده خودرو 
مش��غول کار بودند و این در حالی است که حاال فقط ۳هزار و ۵00 
نفر مش��غول کار هستند. آنطور که از س��وی واردکنندگان خودرو 
تخمین زده می ش��ود چنانچه این رویه یعنی پافشاری بر ممنوعیت 
واردات خودرو ادامه یابد تا پایان امس��ال نیز ۲هزار نیروی انس��انی 

دیگر از شرکت ها تعدیل خواهند شد.
پیش از این نیز فعاالن اقتصادی برای برطرف س��ازی چالش های 
حاص��ل از ممنوعی��ت واردات خ��ودرو نامه ه��ای متع��ددی را به 
دس��تگاه های اجرای کش��ور، رئیس جمهور و معاون اول آن نوشته 
بودند، با این حال آیا ممکن است در نیمه دوم سال واردات خودرو 
آزاد ش��ود؟در همی��ن حال مع��اون وزیر صنعت و قائ��م مقام وزیر 
صمت در امور بین الملل در پاس��خ به این پرسش که آیا خودروهای 
هیبری��دی از مقص��د چین و روس��یه به کش��ور وارد می ش��ود؟ به 
تجارت نی��وز، گفت: بحثی مبنی بر واردات خودروهای هیبریدی آن 
هم برای نوس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی مطرح است. هدف از 
واردات ای��ن نوع خودروها نیز کاهش آلودگی هوا، انتقال تکنولوژی 

به کشور و استفاده از فناوری های نوین است.
سرانجام واردات خودروهای هیبریدی

حس��ین مدرس خیابانی با اشاره به واردات خودروهای هیبریدی 
افزود: ب��رای واردات خودروه��ای هیبریدی هنوز ب��ه توافق کامل 
نرسیدیم، اما با توجه به محدودیت های ارزی معتقدیم چنانچه قرار 
باش��د، خودروی هیبریدی به کشور وارد ش��ود صرفا این خودروها 
جهت بازس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی ب��ه کار گرفته خواهد 
شد. او اظهار داشت: چنانچه روسیه در تولید خودروهای هیبریدی 
حرفی برای گفتن داش��ته باش��د، ممکن است در واردات آن از این 

کشور نام برده برنامه ای شکل گیرد.
مدرس خیابانی خطرنشان کرد: با انتقال خودروهای هیبریدی به 
کشور قرار است از تکنولوژی آن برای صنعت خودروسازی ایران به 
کار گرفته ش��ود تا خودروس��ازان ما خودشان هم به تولیدکنندگان 
خودروهای هیبریدی تبدیل ش��وند. او با اشاره به تولید خودروهای 
مش��ترک گفت: چند روز پیش در جلسه ای حضور پیدا کردم؛ افراد 
گفتند که ما برنامه ای در حوزه س��اخت خودروهای خارجی داریم. 
جواب بنده هم این بود که صنعتگران خیلی به س��راغ مطرح کردن 
برنده��ای خارجی نرون��د؛ چراکه در این بازه زمان��ی باید برنامه ای 
جه��ت ارتقای کیفی خودروهای داخلی داش��ته باش��یم. برندهای 
داخلی ما باید جایگزین صنعتگران کشورهای منطقه شود. ما امروز 

به دنبال بزرگ سازی برندهای تولید داخل هستیم.

عضو کمیس��یون عمران مجلس گفت فروش الستیک های غیراستاندارد 
و منقضی شده یک موضوع فاجعه بار است زیرا با استفاده از این الستیک ها 

خطر بروز ترکیدگی تایر و تصادف چندین برابر می شود.
به گ��زارش پایگاه خبری »عص��ر خودرو« به نقل از خان��ه ملت، مجید 
کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس در واکنش به موضوعات مطرح شده 
درباره عرضه الس��تیک های تاریخ مصرف گذشته در بازار، گفت: قطعا این 
موضوع غیرقابل گذش��ت و بخشش اس��ت، زیرا افراد سودجو برای کسب 

سود بیشتر، محصوالت منقضی شده و بالاستفاده را به مردم می فروشند.
وزارت صنعت باید به موضوع فروش الس��تیک های تاریخ مصرف گذشته 

پاس��خ دهد نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس ش��ورای اس��المی ادامه 
داد: به طور حتم وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نس��بت به موضوعات 
مطروحه درباره فروش الس��تیک های تاریخ مصرف گذش��ته در بازار پاسخ 

دهد، زیرا متولی اصلی این حوزه وزارت صمت است.
فروش الستیک های غیراس��تاندارد و منقضی شده یک موضوع فاجعه بار 
اس��ت، زیرا با استفاده از این الستیک ها خطر بروز ترکیدگی تایر و تصادف 

چندین برابر می شود.
لزوم ورود دس��تگاه قضا ب��ه پرونده عرضه الس��تیک های تاریخ مصرف 

گذشته

این نماینده مردم در مجلس دهم بر لزوم ورود دس��تگاه قضا به پرونده 
عرضه الستیک  های تاریخ مصرف گذشته در بازار تأکید کرد و گفت: قطعا 
در صورت صحت موضوع، قوه قضائیه باید با متخلفان و سوءاس��تفاده گران 
برخورد و آنها را به اشد مجازات برساند تا دیگر برای کسب سودهای کالن 

با زندگی و جان مردم بازی نکنند.
عضو کمیس��یون عم��ران مجلس ادامه داد: قطعا کمیس��یون عمران در 
صورت صحت موضوع، به مسئله عرضه الستیک های تاریخ مصرف گذشته 
در ب��ازار ورود خواه��د کرد و در این رابطه نشس��تی با حضور مس��ئوالن 

وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی در کمیسیون برگزار می شود.

فروش الستیک های منقضی شده فاجعه بار است

ایران در حالی دومین بنزین ارزان جهان را به فروش می رس��اند که بررسی ها 
نشان می دهد قیمت بنزین در ایران حداقل فاصله ای ۴۸00 تومانی با ارزان ترین 
کش��ور همس��ایه دارد. ترکمنس��تان ارزان ترین بنزین پس از ای��ران را در میان 

همسایگان عرضه می کند، قیمت بنزین در این کشور ۵۸0۵ تومان است.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از خبرآنالین، هرچند وضعیت 
اقتصادی ایران و موج تورمی رخ داده در س��ال گذش��ته س��بب شده است اما و 
اگرهای متعددی در خصوص افزایش قیمت بنزین به گوش برس��د، اما برآوردها 
نشان می دهد تداوم اعطای یارانه پنهان به بنزین خود می تواند زمینه  بروز بحران 

در اقتصاد را تشدید کند.
مص��رف باالی بنزین در ایران تحت تاثیر به روز نبودن اس��تانداردهای مصرف 
س��وخت در ایران از یک س��و و نبود توجیه اقتصادی برای توس��عه حمل و نقل 
عمومی، از س��وی دیگر رخ داده اس��ت اما یارانه اعطایی بابت پایین نگه داشتن 
قیمت بنزین در ایران نیز اتفاقا سفره قاچاقچیانی را رنگین می کند که از قاچاق 

هر لیتر سوخت به افغانستان حداقل بیش از ۹ هزار تومان سود می برند.
قیمت سوخت در کشورهای اطراف ایران چقدر است؟

قیمت س��وخت در کشورهای اطراف ایران مولفه مهمی است که در این حوزه 
می تواند به عنوان یک المان مورد بررس��ی قرار گیرد. گران ترین بنزین در میان 
کش��ورهای اطراف ایران در دو کش��ور ترکیه و ارمنستان به فروش می رسد. نرخ 
هر لیتر بنزین در ترکیه برابر با یک دالر و ۲۳ سنت و در ارمنستان برابر با یک 

دالر و ۱۸ سنت است.
به این ترتیب قاچاق هر لیتر بنزین به این دو کشور حداقل سودی برابر با ۱۵ 

هزار تومان را به همراه دارد.
س��ومین بنزین گ��ران در میان همس��ایگان اطراف در افغانس��تان به فروش 
می رسد. نرخ هر لیتر بنزین در این کشور به ۷۵ سنت می رسد. قیمت بنزین در 

عراق و پاکستان نیز به ترتیب ۶۳ سنت و ۷0 سنت برآورد شده است.
آذربایجان و ترکمنستان نیز بنزین را به قیمت هر لیتر ۴۷ سنت و ۴۳ سنت 
عرضه می کنند. این آمار سود باالی قاچاق بنزین به این کشورها را تایید می کند 
از ای��ن رو بس��یاری از کارشناس��ان بر این اعتقادند که اص��الح قیمت بنزین در 
درازم��دت می تواند زمینه را برای بازتوزیع مناس��ب تر یارانه تخصیصی به بنزین 

فراهم کند.

این وضعیت البته تنها در مورد حامل س��وختی بنزین صدق نمی کند، تفاوت 
نرخ گازوییل در ایران و کش��ورهای اطراف نیز به حدی باالس��ت که قاچاق این 
فرآورده را نیز به شدت توجیه پذیر می کند. نکته مهم اینجاست که قیمت بنزین 
و گازوییل در کش��ورهایی که درآمد س��رانه کمتر از ای��ران را نیز دارند، تفاوتی 
آش��کار با ایران دارد. ایران در رده کش��ورهایی با درآمد متوس��ط رو به باال در 

رده بندی های جهانی قرار می گیرد.
بررسی وضعیت گازوییل

برآوردها نش��ان می دهد ن��رخ گازوییل در ترکیه یک دالر و ۱۲ س��نت و در 
ارمنستان یک دالر و ۹ سنت است. 

پیش از این ایران در سال ۱۳۸۹ یک بار به موضوع اصالح قیمت سوخت ورود 
کرد و در قالب طرح هدفمندی یارانه ها در کنار تخصیص س��همیه به خودروها، 
دس��ت به اصالح قیمت��ی زد، اما عدم تغییر قیمت ها در این س��ال های طوالنی، 
با وجود رش��د تورم از یک س��و و ش��وک ارزی رخ داده در سال گذشته از سوی 
دیگر، س��بب شد بار دیگر فاصله قیمتی بنزین در ایران و سایر کشورها افزایشی 

عمیق را تجربه کند.

مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با اش��اره به روند تکمیل 
زیرساخت های ایرتاکسی با هماهنگی وزارت راه و سازمان هواپیمایی، گفت فعال 

امکان پرواز ایرتاکسی به فرودگاه های پرتردد وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس، س��یاوش امیرمکری 
درب��اره آخرین وضعیت راه اندازی ایرتاکس��ی در فرودگاه های کوچک و موضوع 
هوانوردی عمومی، اظهار داشت: بخش متقاضی ایرتاکسی بخش خصوصی است؛ 
اگر بخش خصوصی با محاس��بات خود تش��خیص دهد که این ظرفیت می تواند 

برایش درآمدزا  و اقتصادی باشد، این کار را شروع می کند.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اظهار داشت: در این حوزه، 
قطعاً هر کسی که زودتر وارد شود، بیشترین سود را از این شرایط خواهد داشت.
* تکمیل زیرساخت های ایرتاکسی با هماهنگی وزارت راه و سازمان هواپیمایی

وی ب��ا اش��اره به روند تکمیلی زیرس��اخت های ایرتاکس��ی در کش��ور، گفت: 
در مرحل��ه اول با هماهنگی س��ازمان هواپیمایی کش��وری  و موافق��ت وزیر راه 
و شهرس��ازی و ح��وزه معاون��ت حمل و نق��ل وزارتخانه، در حال فراهم س��ازی 
زیرس��اخت ها و ایجاد مشوق هایی برای این حوزه هستیم، اما بحث اصلی صدور 
مجوز برای ایجاد ش��رکت های ایرتاکس��ی از سوی س��ازمان هواپیمایی کشوری 

است که آنها این موضوع را پیگیری می کنند.
امیرمکری اظهار داش��ت:  البته محدودیت هایی در ح��وزه امنیتی این پروازها 
وجود دارد که در حال مذاکره و تبادل نظر با دستگاه های مربوطه در این حوزه 

هستیم تا به نتیجه برسد.

مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران درباره احتمال راه اندازی 
ایرتاکسی در فرودگاه های پرتردد نظیر مهرآباد و شهید هاشمی نژاد مشهد، اظهار 
داش��ت: در فرودگاه های مهرآباد و مشهد ظرفیت  تکمیل است و این فرودگاه ها 
ظرفیت ایرتاکس��ی ندارد و نیاز هم نیس��ت، ایرتاکسی بیشتر برای جاهایی است 
که پرواز برنامه ای وجود ندارد اما فرودگاه ها و شهرهایی  که پرواز برنامه ای روتین 
زیادی دارند و در هر س��اعت که مسافر نیاز داش��ت، پرواز وجود دارد، نیازی به 
ایرتاکس��ی ندارد و اصال برای مس��افر هم ارزش اقتصادی ندارد چون هر لحظه 

پرواز وجود دارد.
* امکان پرواز از شهرهای کوچک به مراکز استان های بزرگ تر

وی در پاس��خ به این س��ؤال که اگر متقاضی ایرتاکسی قصد پرواز از شهرهای 
کوچک به پایتخت یا مش��هد داش��ت، باید چکار کند؟ گفت: اگر مسافری قصد 
اس��تفاده از ایرتاکس��ی از مناطق کم تقاضا یا فرودگاه های کوچک را داش��ت، به 

برخی مرکز استان منتقل می شود و از آنجا به تهران سفر می کند.
امیرمکری ادامه داد: فعاًل ایرتاکس��ی از فرودگاه های کوچک به تهران به دلیل 
ترافیک باالی فرودگاه تهران و محدودیت هایی که داریم، نداریم؛ ترجیح می دهیم 

فرودگاه هایی که ترافیک کمتری دارند، در گام اول وارد بحث ایرتاکسی شوند.
مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ای��ران اضافه کرد: همچنین  ما 
در این صورت دس��ت مان بازتر اس��ت تا س��ایر خدمات هوانوردی عمومی  را در 
فرودگاه ه��ای کوچ��ک ارائه دهیم و ای��ن خدمات در این فرودگاه ها مناس��ب تر 

خواهد بود.

*  تخفیف ۳0درصدی به تعرفه فرودگاهی ایرتاکسی و هواپیماهای زیر ۲000 
کیلوگرم

وی درب��اره اعم��ال تخفی��ف ۳0درصدی باب��ت خدمات تعرف��ه فرودگاهی و 
ایرتاکس��ی و تناق��ض آن ب��ا قانون م��اده ۱۶۱، توضیح داد:  در قان��ون ماده ۶۳ 
اختیاری به وزیر راه و شهرس��ازی داده اس��ت که به تشخیص خود برای افزایش 

تعداد پروازها تا ۳0درصد تخفیف در تعرفه های فرودگاهی قائل شود.
امیرمک��ری ادام��ه داد: البته این تخفیف ۳0درصدی عمدت��ا به پروازهای زیر 
۲000 کیلوگرم )هواپیماهایی که وزن تیک آف آنها زیر ۲000 کیلوگرم اس��ت( 

اختصاص می یابد  که اغلب هواپیماهای دو الی سه نفره هستند.
مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اضافه کرد: همچنین باید 
به این موضوع هم توجه داش��ت این تخفیف در تناقض با قانون ذکرشده نیست 

  چون ما برای افزایش پروازها بازار یابی می کنیم.
براس��اس این گزارش، هفتم خردادماه امس��ال بود که شهرام آدم نژاد، معاون 
حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، در مراسم امضای تفاهم نامه هوانوردی عمومی 
 با حضور رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری، مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و 
ناوب��ری هوایی ایران و دبیر س��تاد توس��عه فناوری های فضای��ی و حمل و نقل 

پیشرفته از راه اندازی »تاکسی هوایی« در دو مسیر تا پایان سال خبر داد.
 روز ۱0 مهرم��اه امس��ال، محمد اس��المی، وزیر راه و شهرس��ازی، اعالم کرد: 
  ش��رکت هواپیمای��ی ایران ایر  برای ایام اربعین امس��ال تعداد دو پ��رواز در قالب 

ایرتاکسی از کرمانشاه و ایالم راه اندازی کرده است.

بنزین در افغانستان و عراق چقدر گران تر از ایران است؟

جزییات راه اندازی تاکسی هوایی بین فرودگاه های کوچک
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معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در شش��مین نشست مدیران ارتباط 
با صنعت دانش��گاه ها، پژوهش��گاه و مراکز آموزش عالی کش��ور در وزارت علوم 
گفت هوآوی در همایش��ی اع��الم کرد در چین یک میلی��ون نفر متخصص در 

حوزه های مرتبط با تحلیل دیتا و هوش مصنوعی 
کم داریم. دانش��گاه های چین قادر به تامین نیاز 
صنعت نیستند؛ به همین دلیل برنامه ریزی کردند 
تا دوره های مهارتی را تاسیس و نیروی مهارتی را 
تامین کنند. به گزارش مهر، ستار هاشمی با اشاره 
به رشد سه برابری استارت آپ ها در حوزه آی.تی 
در کش��ور گفت: حضور استارت آپ های کشور در 
بستر ملی شبکه اطالعات موید این موضوع است. 
وی در ادامه تاکید کرد: دانش��گاهیان کشور باید 
به این نکته توجه کنند که متناس��ب با نیازی که 
صنعت دارد، بر روی تربیت نیروی انسانی تمرکز 
کنند چرا که از جامعه دانشگاهی چنین انتظاری 
می رود. هاشمی ضمن اشاره به اینکه واقعیت این 

اس��ت که نگاه دانش��گاهیان با صنعت فاصله دارد، گفت: حضور دانشگاهیان در 
صنعت می تواند مفید باش��د و به این کمک کند که جایگاه واقعی دانش��گاه را 
در کش��ور ببینیم. وی در ادامه بیان کرد: در ارتباط با مراکز استارت آپ ها، نگاه 

وزارت ارتباطات این اس��ت که مراکزی که منشأ عمل هستند را بیشتر حمایت 
کنیم. هاش��می با اشاره به اینکه مسئله دیگر بحث زیست بوم تلفن همراه بومی 
کش��ور اس��ت، افزود: همه ما می دانیم که این بحث حواش��ی و حساسیت هایی 
دارد و در ماه ه��ای اخی��ر مقال��ه ای را ب��ه یکی 
از انتش��ارات مع��روف ارس��ال کردی��م و پیامی 
را دریاف��ت کردی��م که چون در ای��ران زندگی 
می کنید، نمی توانیم این را انتشار دهیم. معاون 
نوآوری وزارت ارتباط��ات با تاکید بر مراقبت از 
حوزه تلفن همراه گفت: به همین دلیل سیستم 
عامل بومی را ش��روع کردیم که این به تنهایی 
کفای��ت نمی کند و بخش خصوص��ی، اپراتورها 
و دانش��گاهیان نیز باید پ��ای کار بیایند تا این 
سیس��تم بتواند ش��کل بگیرد. جامعه نیز باید با 
این مسئله همراهی کنند. هاشمی با بیان اینکه 
قصد انجام باندلینگ را داریم و برای بومی شدن 
آن نیاز به دانش��گاهیان داری��م، تصریح کرد: ما 
می خواهیم سرویس باندلینگ را در اختیار افراد قرار دهیم که با حداقل هزینه، 
گوش��ی مورد نظرشان را خریداری کنند. این یک نگاه کامال ایجابی است برای 

ایجاد بازاری که ذی نفعان زیادی دارد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ضمن رونمایی از »برنامه زیس��ت بوم 
نوآوری«، مرکز نوآوری جامع دانشگاه را افتتاح می کند.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، با حضور س��ورنا س��تاری 
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئی��س جمهوری، 
ضمن رونمایی از برنامه زیس��ت ب��وم نوآوری 
و کارآفرینی دانش��گاه عالمه طباطبائی، مرکز 

نوآوری جامع این دانشگاه افتتاح می شود.
مرکز نوآوری دانش��گاه عالم��ه طباطبائی با 
موض��وع مح��وری »هوشمندس��ازی« فعالیت 
می کن��د و پذی��رای ایده ه��ای نوآورانه نیروی 

انسانی جوان و خالق در این موضوع است.
در ای��ن مراس��م، دو ش��تابدهنده تخصصی 
تپس��ی )در ح��وزه حم��ل و نقل پیش��رفته( و 
ش��تابدهنده دی )در حوزه گردشگری، میراث 
فرهنگی و تولید محتوا( و آزمایشگاه زنده علوم 
شناختی فعالیت رس��می خود را آغاز خواهند 

کرد. زیست بوم نوآوری و کارآفرینی دانشگاه عالمه طباطبائی با هدف اشتغال 
دانش آموختگان، حل مسائل جامعه با رویکرد خالقانه و نوآور و پرورش نیروی 
انس��انی دارای مهارت اس��ت. مراکز رشد و نوآوری، ش��تابدهنده های نوآوری، 

کس��ب و کارهای خ��الق و نوآور، برنامه های توس��عه نیروی انس��انی خالق و 
نوآوری، آزمایش��گاه های زنده، مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی، برنامه نوآوری 
ب��از و حل چالش ها )راهکار( و چالش های فراگی��ر اجتماعی از بخش های این 
زیست  بوم به شمار می رود که توسط ستاری 

از آنها رونمایی خواهد شد.
معاون علم��ی و فن��اوری رویس جمهوری 
پ��س از این بازدید در نشس��ت مش��ترک با 
ش��ورای دانش��گاه ش��رکت می کند. در این 
نشس��ت درباره دس��تاوردها و توانمندی های 
دانشگاه در حوزه نوآوری، توسعه فعالیت های 
نوآورانه و برنامه های آینده زیست  بوم نوآوری 

بحث و گفت وگو می شود.
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری از 
تازه ترین دستاوردهای فناورانه و نوآورانه ارائه 
شده »نمایش��گاه توانمندی ها و دستاوردهای 
پژوهش��گاه شیمی و مهندسی شیمی« دیدن 
می کند. در این نمایش��گاه، ۱0 دس��تاورد دانش بنیان و فناورانه از پژوهشگاه و 
پنج ش��رکت دانش بنیان مستقر در پژوهشگاه  شیمی و مهندسی شیمی ارائه 

شده است.

IT دانشگاه عالمه طباطبائی میزبان زیست بوم نوآوری می شودرشد 3 برابری استارت آپ ها در حوزه

فضاهاي شهري همواره یکی از موضوعات و دغدغه های اصلی مدیران 
و برنامه ریزان شهری به ش��مار می آید. این فضاها قادر هستند ادراک 
ذهنی ش��هروندان از شهر را در رابطه با نمادها و مصادیق فیزیکی آنها 

بازنمایی کنند و ارتباط پایدار میان مردم و شهر برقرار سازند. 
نقش کارکردي فضاهاي شهري به عنوان مکان فعالیت هاي عمومی 

و عرص��ه تعامالت ش��هري، یکی از 
مهم ترین اموری اس��ت ک��ه در این 
راس��تا مورد توج��ه ق��رار می گیرد. 
گوناگ��ون  دوران  در  فضاه��ا  ای��ن 
داشتند  ویژه ای  کارکردهای  تاریخی 
و ح��اوی اطالعات مهم��ی به لحاظ 
مردم  شناس��انه بودند. به گونه ای که 
ام��روزه می توان با بررس��ی فضاهای 
عموم��ی ش��هر اطالع��ات بس��یاری 
پیرام��ون تاریخ آن به دس��ت آورد. 
به ای��ن ترتیب هم��واره خلق فضاي 
شهري پویا به گونه اي که با نیازهاي 
زیست  محیطی،  فرهنگی،  اجتماعی، 
اقتصادي  و  روانشناس��انه  فیزیک��ی، 
مردم جامعه هماهنگ باشد، دغدغه 
اصلی شهرداری ها به عنوان متولیان 

مدرن این امر بوده است. 
تن��وع، پویای��ی و عدم ثب��ات در 
طراح��ی معم��اری جدی��د موج��ب 
می ش��ود که فضاهای شهری محلی 
برای مالقات و مش��ارکت مردم باشد 
و بر میزان روابط اجتماعی در شهرها 
می-افزاید. نمایش��گاه ها یکی از این 
فضاهاست که با توجه به خصوصیات 
کالب��دی و اهمی��ت اجتماع��ی آنها 
اقتصادی،  کارکرده��ای  ب��ر  ع��الوه 
فضایی برای دی��دار و اجتماع مردم، 

ایجاد همبس��تگی اجتماعی، انتقال فرهنگ در کنار دانش و تکنولوژی 
فراهم می آورد و در پویایی و رش��د حیات ش��هری نقشی تعیین کننده 
دارد.  امروزه فضاهای ش��هری عمدتا به جهت افزایش سرعت زندگی 
به محل هایی برای گذار پرشتاب مبدل شده و کمتر به اهمیت توقف، 
همزیستی، مشارکت اجتماعی و ایجاد یکپارچگی و پیوستگی در آنها 
توجه می ش��ود، با این حال نمایش��گاه ها یکی از معدود فضاهایی است 
ک��ه به جه��ت قابلیت انعط��اف و انطباق، این کارکرده��ا در قالب آن 
تعریف ش��ده و به صورتی طبیعی با حیات اجتماعی در پیوند اس��ت. 
ای��ن فضاها از آن جهت که اهداف س��ازماندهی آنها منطبق بر اهداف 
عملکردی ش��ان تعریف می شود، فضاهایی معنادار محسوب می شوند و 
وضوح این معناداری زمانی آش��کار می شود که به میزان مشارکت در 
فض��ا یعنی حرکت مردم، فعالیت ها و اس��تفاده آنه��ا از این فضا توجه 

کنیم. در نمایشگاه نظم فضایی، فعالیت ها و معانی عملکردی با یکدیگر 
سازگار می شوند و این امر به تقویت روابط اجتماعی می انجامد.

در نمایش��گاه روابط به صورت��ی آگاهانه و هدف��دار برمبنای منافع 
اقتصادی طرفی��ن یعنی مش��ارکت کنندگان و بازدیدکنندگان تنظیم 
می ش��ود که در کنار فض��ای س��ازمان یافته، مکانی مطل��وب را برای 
ش��هروندان فراه��م م��ی آورد. این فضا میل به مش��ارکت در زیس��ت 
اجتماع��ی را حول محور نیازهای اقتصادی افزایش می دهد و می تواند 
ب��ه منزله کانونی برای دیدارها، مالقات ه��ا و ارتباطات چهره به چهره 
نزد گروه های مختلف تلقی ش��ود 
ک��ه ب��رای مدتی مح��دود جامعه 
هدف نمایش��گاه هس��تند. در این 
راس��تا مهمترین اصل در طراحی 
ب��ه  نمایش��گاهی  مجتمع ه��ای 
جهت تس��هیل فرآیند مش��ارکت 
م��ردم، اص��ل پویای��ی در کن��ار 
اطالع رس��انی صحی��ح اس��ت. به 
عبارت دیگ��ر، ایجاد نوعی تحرک 
از اهداف مهم در فضای نمایشگاه 
محس��وب می شود. همچنین اصل 
نوآوری، اب��داع و بیان تفکری تازه 
به ش��یوهای نوی��ن و ایجاد روابط 
تجاری و فرهنگی مواردی اس��ت 
که نمایش��گاه می تواند در اختیار 
مخاطبی��ن خود ق��رار دهد. نحوه 
ش��کل گیری و اس��تقرار فضاه��ا، 
وح��دت بی��ن عناص��ر و عوام��ل 
مجموع��ه در عی��ن تن��وع آنه��ا 
ش��اخص هایی اس��ت که فضاهای 
نمایش��گاهی را از دیگ��ر فضاهای 
ش��هری متمایز می کن��د. به این 
نمایش��گاه کارکردی دوگانه  معنا 
و در ظاهر متض��اد دارد یعنی در 
عین حال ک��ه محل گردهمایی و 
توقف است و مانند فضاهای کهن 
شهری منجر به انسجام اجتماعی 
و روابط انس��انی می شود، محل پویایی و حرکت و دستیابی به آخرین 
دستاوردهای صنعتی و تجاری نیز محسوب می شود که ماهیتی جدید 

به آن می بخشد. 
مراکز تجاری نمایش��گاهی همسو با رشدوتراکم هرچه بیشتر توسعه 
ش��هری، دچار تغییر و تحول و ازدیاد خاصی ش��ده اند. بر این اس��اس 
نمایش��گاه های تجاری به عنوان بازوی توانمندی اقتصادی و نمادی از 
قدرت مالی، نقش تعیین کننده ای در ش��هرها دارند. مراکز نمایشگاهی 
در صورتی که معیارهای مناسب را از لحاظ موقعیت، عملکرد، مدیریت 
و برنامه دارا باش��د، نقش بسزایی در توس��عه شهری و همچنین تأثیر 
مستقیم برای جذب گردشگر تجاری و سرمایه گذاری در مناطق واجد 
شرایط خواهد داشت و می تواند در میزان پویایی و تحرک شهرها تأثیر 

قابل توجهی داشته باشد.

قابلیت دیپ فیوژن که همراه با گوشـی های آیفون 11 معرفی شـد، هم اکنون در نسـخه  بتا iOS 13.2 دردسترس برخی 
افراد قرار گرفته است.

به گزارش زومیت، اپل ماه گذشته در رویداد معرفی گوشی های خانواده  آیفون 11، فناوری جدیدی در حوزه  دوربین با نام 
دیپ فیوژن )Deep Fusion( را رونمایی کرد. این قابلیت قبل از زدن دکمه  شاتر، با چهار فریم و بعد از زدن آن، با چهار 
فریم و درنهایت، با یک فریم دیگر با نوردهی طوالنی عکس برداری می کند. موتور عصبی هشت هسـته ای بهترین فریم ها 

را انتخاب و عکس HDR باکیفیتی ایجاد می کند.
تصاویر به دسـت آمده بسیار دقیق تر و واضح تر و طبیعی تر به نظر می رسـند. بخش یادگیری ماشین در پردازنده  عصبی 
بسـته به اینکه منظره مربوط به آسـمان یا شـاخ و برگ درختان یا رنگ پوست باشـد، تصویر گرفته شده را تجزیه وتحلیل 

می کند. ناگفته نماند ساختار و تناژ رنگی براساس نسبت های به دست آمده از طریق واحد عصبی پردازنده  A13 است.
قابلیت دیپ فیوژن فقط با گوشی های جدید، یعنی آیفون 11 و آیفون 11 پرو و آیفون 11 پرومکس سازگار است.

دیپ فیوژن با نسـخه  iOS 13.2 عرضه خواهد شـد و توسـعه دهندگانی که به آی اواس بتا دسترسـی دارند، می توانند 
هم اکنون این ویژگی را امتحان کنند. همچنین، کسـانی که به نسـخه  بتا دسترسی عمومی دارند، می توانند به زودی آن را 
تجربه کنند. دیپ فیوژن عالقه مندان اپل را هیجان زده کرده است، چراکه آنان منتظرند ببینند در سه گانه  آیفون 11، این 

قابلیت چه عکس هایی خلق خواهد کرد.

فضایی برای تحرک

نقش نمایشگاه در توسعه و پویایی زیست شهری

قابلیت عکاسی دیپ فیوژن همراه با نسخه بتا 
iOS 13.2 از راه رسید

دریچــه

تفاهم نامه همکاری ایجاد نخستین مرکز نوآوری تخصصی نساجی و صنایع وابسته با 
حضور سورنا، ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به امضای پیمان صالحی 
معاون نوآوری و تجاری س��ازی فناوری معاونت علمی و محمدعلی طالبی استاندار یزد 
رس��ید. به گزارش مهر، این مرکز به عنوان نخس��تین مرکز نوآوری تخصصی نساجی و 
صنایع وابس��ته در اس��تان یزد راه اندازی خواهد شد و هدف از تاسیس آن، بسترسازی 
برای کاربردی کردن نوآوری و فناوری در صنعت نس��اجی و شناس��ایی و تربیت نیروی 

انسانی متخصص در این حوزه کاربردی است.
از دیگر اهداف این تفاهم نامه می توان به بسترس��ازی برای بازارس��ازی و توسعه بازار 
محصوالت حوزه صنعت نس��اجی و حمایت از ش��کل گیری ایده های نو و ارائه خدمات 

فنی و تخصصی به مخاطبان اشاره کرد.

راه اندازی نخستین مرکز نوآوری 
تخصصی نساجی در یزد

علی یارمحمدیان
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

شنبه
13 مهر 1398

شماره 1405
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آموزش ه��ای ارائه ش��ده ب��ه ک��ودک و ابزارهای م��ورد اس��تفاده او به  ویژه 
اس��باب بازی، از جمل��ه منابع ش��کل گیری در هوی��ت فرهنگی هس��تند. هر 
اس��باب بازی حاوی پیامی است که می تواند به نقش بستن باورها و ارزش ها در 

ذهن کودک کمک کند.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخب��گان، آموزش ه��ای ارائه ش��ده ب��ه کودک و 
ابزارهای مورد اس��تفاده او به  ویژه اس��باب بازی، 
از جمل��ه منابع ش��کل گیری در هویت فرهنگی 
هس��تند. هر اس��باب بازی حاوی پیامی است که 
می توان��د به نقش بس��تن باوره��ا و ارزش ها در 
ذه��ن ک��ودک کمک کند. ب��ا ورود ای��ن پیام ها 
نظام فکری، شخصیتی و هویتی کودک و به تبع 
آن جامعه ش��کل می گیرد. از ای��ن رو با توجه به 
نقش مهم بازی و اس��باب بازی در انتقال ارزش ها 
و فرهن��گ جوامع، امروزه اس��باب بازی به عنوان 
یک رس��انه مطرح می ش��ود. بازی ش��ادترین و 

سازنده ترین فعالیتی است که کودکان در طول دوران کودکی انجام می دهند.
ایج��اد فضای حمایت��ی از ایده پ��ردازان ایرانی، ترویج و توس��عه  خالقیت و 
نوآوری در صنعت اس��باب بازی، اعتباربخش��ی به فعالیت ه��ای محققان حوزه 

اسباب بازی، گس��ترش ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی، شناخت اولویت های 
مهم صنعت اس��باب بازی و هم افزایی س��ازمان های دولت��ی و بخش خصوصی 
برای شناس��ایی و حل مسائل و مشکالت صنعت اسباب بازی، از جمله مواردی 
اس��ت که  نهادهای متولی به آن اهتمام دارند. 
محمدحسین سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه 
فناوری ه��ای نرم و هویت س��از معاونت علمی و 
فن��اوری با تاکید بر اینکه نیازمند س��اخت یک 
زیس��ت بوم در صنایع خالق و فرهنگی هستیم، 
اف��زود: وقت��ی یک انیمیش��ن تولید می ش��ود، 
سپس عروس��ک ها، لباس کودک، خمیردندان 
و مس��واک، روتخت��ی و . . . به ترتی��ب به بازار 
عرض��ه می ش��ود. این اتف��اق را می ت��وان یک 
هم افزای��ی می��ان زیربخش های ح��وزه صنایع 
فرهنگی دانست. در حال حاضر  براساس برنامه 
توسعه زیس��ت بوم ش��رکت های خالق، برخی 
برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان، 
خ��الق و فناور این حوزه صورت می پذیرد که از آن جمله می توان به برگزاری 
رویدادهای ایده پردازی در راس��تای توسعه محتوا، حمایت از بسته های تبلیغی 
و ترویجی و حمایت از حضور در نمایشگاه های داخلی و بین المللی اشاره کرد.

»جش��نواره فناوری نان��و« دوازدهمین دوره خود را امس��ال تجربه می کند؛ 
روی��دادی ک��ه در آن دس��تاوردهای ای��ن ح��وزه در معرض دید مس��ئوالن، 

متخصصان و صاحبان صنایع و عموم مردم قرار می گیرد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت 
علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری، نمایش��گاه 
بین الملل��ی تهران ب��ار دیگر میزبان فناوران کش��ور 
می ش��ود تا آخرین دس��تاوردها و تحوالت در حوزه 
فن��اوری نان��و در معرض دی��د همگان ق��رار گیرد. 
»جش��نواره فناوری نان��و« دوازدهمی��ن دوره خود 
را امس��ال تجربه می کند. این جش��نواره در فضایی 
وس��یع تر نس��بت ب��ه دوره ه��ای گذش��ته میزب��ان 
متخصصان دانش بنیان های این حوزه اس��ت. فضای 
این دوره از نمایشگاه نسبت به سال های گذشته رشد 
۵۲درصدی داشته است و میزبان ۱۶0 غرفه می شود. 
۱۳۷ نه��اد فعال در حوزه فن��اوری نانو از ۱۸ تا ۲۱ 
مهرماه سال جاری در سالن های ملل و خلیج فارس 

نمایشگاه بین المللی تهران توانمندی های خود را نمایش می دهند.  این جشنواره به 
همت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار 
می شود تا در مسیر تحقق اهداف »سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴0۴« 

گام بردارد. این س��تاد هر ساله در قالب جش��نواره و نمایشگاه فناوری نانو بخشی از 
دس��تاوردهای این حوزه را در معرض دید مس��ئوالن، متخصصان و صاحبان صنایع 
و عموم مردم قرار می دهد. دوازدهمین جش��نواره فن��اوری نانو بخش های متفاوتی 
دارد. نشس��ت های تخصصی، برگ��زاری کارگاه در 
س��ه فضای کارگاهی مختلف، برگزاری گفتمان در 
حوزه تجاری سازی در مرکز سالن خلیج فارس برای 
ش��رکت های فعال در حوزه نانو با فضای تبلیغاتی 
ب��رای ارائه و معرف��ی محصوالت و فن��اوری برای 
مخاطبان حاض��ر در نمایش��گاه از بخش های این 
جش��نواره اس��ت. همچنین غرفه نانو مچ با حدود 
۳0 ط��رح آم��اده س��رمایه گذاری، دس��تاوردهای 
دانش��گاهی با ارائه پایان نامه های موفق و طرح های 
خالقانه حوزه فناوری نانو، ش��بکه تبادل فناوری از 
دیگر بخش های این رویداد اس��ت که با هدف رفع 
نیازه��ای صنعتی با تکیه ب��ر فناوری های داخلی، 
چال��ش نوآوری و فناوری از طریق حل مش��کالت 
فناوران��ه ب��ا رویکرد نوآوری و فراخ��وان آنها، نهادهای ترویجی و گس��ترش فناوری 
نان��و، حضور کارگزاران خدمات تجاری س��ازی و صادرات محص��والت دانش بنیان و 

صندوق های حمایتی از شرکت های فعال در حوزه دانش بنیان برپا می شود.

160غرفه توانمندی دانش بنیان های نانو را  نمایش می  دهندحمایت از شرکت های خالق حوزه اسباب بازی شتاب می گیرد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه اگر به دنبال این هستیم 
که از سرمایه انس��انی، بازار و اقتصاد دانش بنیان کشورمان توسعه و حمایت 
کنیم، تاکید کرد باید تحولی رقم بزنیم و از بازار کسب و کارهای دانش بنیان، 

استارت آپ ها و تولیدکننده داخلی صیانت کنیم.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، صنایع، ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ های حوزه فوالد در 
آخرین روز از همایش سه روزه خود میزبان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری ش��دند. س��تاری در این همایش انگیزه  مندی و باور جوانان 
دانش بنیان و اس��تارت آپی را عنصری انگیزه بخ��ش و تحول آفرین در اقتصاد 
کش��ور دانست و گفت: وقتی که میدان در اختیار جوانان خالق، شرکت های 

دانش بنیان و استارت آپ های شان قرار 
می گیرد پیش��رفت سرعتی دوچندان 
می یابد. مشاهده این  تالش و انگیزه، 
س��رزندگی و باورمن��دی را به همراه 

می آورد.
رئیس س��تاد توس��عه فناور ی های 
نرم و هویت س��از،  از گس��ترده شدن 
زیست بوم کارآفرینی و نوآوری گفت و 
ادامه داد: حرکتی تازه و شگفت انگیز 
در فض��ای کس��ب و کار دانش بنیان 
کش��ور به راه افتاده اس��ت؛ به طوری 
که حتی دانشگاه های علوم انسانی به 
حوزه های اس��تارت آپی و دانش بنیان 
وارد ش��ده اند و زمینه ساز رونق کسب 
و کارهای دانش بنیان و اس��تارت آپی 
موف��ق و پولس��ازی را در حوزه هایی 
چون تولید محتوا، انیمیش��ن و دیگر 
حوزه های متکی به علوم انسانی ایجاد 

کرده  اند.
میدان دادن به شرکت های 

دانش بنیان و استارت آپ ها و 
رفع وابستگی

س��تاری با تأکید بر اینک��ه باید با 
میدان دادن به شرکت های دانش بنیان 
و اس��تارت آپ ها، س��ایه وابستگی از 
صنایع کش��ور برداشته ش��ود، ادامه 

داد: با پرهیز از واردات در صنایعی که وابس��تگی جدی داریم، به شرکت های 
دانش بنیان و اس��تارت آپ ها کمک کنیم تا وابستگی ها را در حوزه هایی مانند 

تامین غذا و داروی دام طیور، به مزیت صادراتی بدل کنند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمه��وری با بیان اینکه ارزش افزوده اصلی 
در تولید همین مواد اولیه و فرآورده هایی نهفته است که عمدتاً در تأمین شان 
وابس��تگی داریم تاکید کرد: باید خام فروش��ی را به طور کلی فراموش کنیم، 
چراکه این رویه، شایس��ته کش��وری با بیش از چهارونیم میلیون دانش��جو و 

برخوردار از ظرفیت های خارق العاده نیروی انسانی و علمی نیست.
رئیس ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان بر لزوم گذار از خام فروشی 
و خلق ارزش افزوده از نوآوری نیروی انس��انی خالق تأکید کرد و یادآور شد: 
کشوری که همچنان بر مدار خام فروشی منابع زیرزمینی و خام فروشی حرکت 
می کند، نیازی به دانش��گاه، نوآوری و جوان خالق احساس نمی کند، بنابراین 
باید به حوزه هایی که به معنای واقعی ارزش افزوده خلق می کند و اش��تغال 

واقعی را به همراه دارد، وارد ش��ویم. در این راه باید مس��ئوالن از یک س��و و 
صاحبان بازار از سوی دیگر  میدان را برای نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان 

و استارت آپ ها باز کنند.
ضرورت گذار از فرهنگ وارداتچی به صادرکننده و تولیدمحور

س��تاری، فرهنگ واردات و خام فروشی را دو عارضه مبتال به کشور و ناشی 
از سیطره اقتصاد نفت محور دانست و گفت: این عارضه در حوزه های مختلفی 
از جمل��ه صنایع فوالد و معدن نیز وجود دارد و با ش��بکه های س��ازماندهی 
ش��ده واردات مواجهیم. یک ساختار وارداتچی به واسطه درآمدهای حاصل از 
خام فروش��ی شکل گرفته است که باید شرکت های دانش بنیان را در مقابله و 

رویارویی با این سد مستحکم همراهی کرد.
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئی��س 
جمه��وری با بی��ان اینکه کش��ورهای 
توسعه یافته با س��ازوکارهای مختلف از 
تعرفه های گمرکی ت��ا حمایت از تولید 
داخل��ی، از ب��ازار داخلی خ��ود صیانت 
کردند و به پیشرفت رسیدند، گفت: این 
در حالی است که در کشور ما شبکه های 
وارداتچی مش��غول فعالیت هس��تند و 
س��ازوکاری برای اص��الح و ایجاد تحول 
در ای��ن رویه وجود ن��دارد. اگر به دنبال 
این هس��تیم که از سرمایه انسانی، بازار 
و اقتصادمان صیانت کنیم باید به دنبال 

تحولی در این روند باشیم.
 رئی��س بنیاد ملی نخب��گان، فعاالن 
دانش بنیان و اس��تارت آپ ها را مبارزان 
خط مقدم رویارویی با فرهنگ وارداتچی 
دانست و گفت: در این مبارزه تمام عیار، 
شرکت های دانش بنیان و تولیدکنندگان 
داخلی باید توس��ط تمام افراد جامعه و 
مس��ئوالن در تمامی بخش ها به عنوان 
س��ربازان خط مقدم این میدان حمایت 

شوند.
ستاری افزود: در روزهای نخست عده 
فعاالن این می��دان در مقابله با فرهنگ 
نفت��ی و وارداتچ��ی ان��دک ب��ود و کار 
دانش بنی��ان را در ی��ک محیط کوچک 
آغاز کردیم، اما اکنون تعداد این شرکت ها و استارت آپ ها به میزان و ابعاد قابل 
اعتنایی رس��یده است. این مبارزه همچنان ادامه دارد تا ساختار کشور از یک 

کشور وارداتچی به صادرکننده و تولیدکننده تغییر پیدا کند.
گفت و گو با فعاالن دانش بنیان و استارت آپ های صنعت فوالد

در حاشیه این مراسم، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از نمایشگاه 
توانمندی های فناورانه شرکت های دانش بنیان، فناور و استارت آپ ها، در حوزه 
آهن و فوالد دیدن کرد. در این سه روز، ۱۱۱ تفاهم نامه به ارزش بیش از ۴00 
میلیارد تومان، میان شرکت های دانش بنیان، واحدهای فناور و استارت آپ ها 
با صنعت فوالد منعقد ش��د. این گردهمایی س��ه روزه، از س��وم مهرماه سال 
جاری با هدف توس��عه بازار شرکت های دانش بنیان، حمایت از تولید داخل و 
توس��عه همکاری های فناورانه میان تولیدکنندگان بزرگ و صاحب نام صنایع 
آهن و فوالد کشور و بیش از ۱۱0 شرکت  دانش بنیان، استارت آپ ها و فناوران 

برگزار شد.

قابلیت دیپ فیوژن که همراه با گوشـی های آیفون 11 معرفی شـد، هم اکنون در نسـخه  بتا iOS 13.2 دردسترس برخی 
افراد قرار گرفته است.

به گزارش زومیت، اپل ماه گذشته در رویداد معرفی گوشی های خانواده  آیفون 11، فناوری جدیدی در حوزه  دوربین با نام 
دیپ فیوژن )Deep Fusion( را رونمایی کرد. این قابلیت قبل از زدن دکمه  شاتر، با چهار فریم و بعد از زدن آن، با چهار 
فریم و درنهایت، با یک فریم دیگر با نوردهی طوالنی عکس برداری می کند. موتور عصبی هشت هسـته ای بهترین فریم ها 

را انتخاب و عکس HDR باکیفیتی ایجاد می کند.
تصاویر به دسـت آمده بسیار دقیق تر و واضح تر و طبیعی تر به نظر می رسـند. بخش یادگیری ماشین در پردازنده  عصبی 
بسـته به اینکه منظره مربوط به آسـمان یا شـاخ و برگ درختان یا رنگ پوست باشـد، تصویر گرفته شده را تجزیه وتحلیل 

می کند. ناگفته نماند ساختار و تناژ رنگی براساس نسبت های به دست آمده از طریق واحد عصبی پردازنده  A13 است.
قابلیت دیپ فیوژن فقط با گوشی های جدید، یعنی آیفون 11 و آیفون 11 پرو و آیفون 11 پرومکس سازگار است.

دیپ فیوژن با نسـخه  iOS 13.2 عرضه خواهد شـد و توسـعه دهندگانی که به آی اواس بتا دسترسـی دارند، می توانند 
هم اکنون این ویژگی را امتحان کنند. همچنین، کسـانی که به نسـخه  بتا دسترسی عمومی دارند، می توانند به زودی آن را 
تجربه کنند. دیپ فیوژن عالقه مندان اپل را هیجان زده کرده است، چراکه آنان منتظرند ببینند در سه گانه  آیفون 11، این 

قابلیت چه عکس هایی خلق خواهد کرد.

صیانت از بازار مهم ترین الزمه رونق اقتصاد دانش بنیان است

قابلیت عکاسی دیپ فیوژن همراه با نسخه بتا 
iOS 13.2 از راه رسید

یادداشـت

ربیعی گفت شغل مناسب با استعداد و عالقه شخصی عالوه بر اینکه نقش مهمی در 
افزایش اثرگذاری افراد در جامعه دارد، سبب بهبود کیفیت زندگی فردی نیز می شود.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، عباس ربیعی؛ رئیس بنیاد نخبگان استان 
زنجان با حضور در آیین بازگش��ایی دبیرستان دوره اول پسرانه تیزهوشان شهید بهشتی، 
ضمن گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس و تبریک شروع سال تحصیلی، گفت: برخورداری از 
هوش و استعداد تحصیلی متمایز و بیشتر نسبت به دیگر افراد، سبب افزایش مسئولیت فرد 
در قبال جامعه می شود.  وی با اشاره به لزوم بهره گیری از نبوغ و استعدادهای تحصیلی برای 
خدمت رسانی به جامعه، افزود: انتخاب رشته مورد عالقه برای ادامه تحصیل، سبب افزایش 
انگیزه فرد و در نهایت کارایی در تخصص فراگرفته می ش��ود، بنابراین دانش آموزان باید در 

انتخاب رشته خود بیش از هر چیز عالقه را مورد توجه قرار دهند.

اهمیت عالقه فردی به شغل و نقش آن 
در افزایش اثرگذاری



امروزه عرصه های مختلفی از کسب و کار در حال فعالیت برای جلب نظر مشتریان 
هستند. صنعت پوش��اک، غذا، سرگرمی و تفریح مهم ترین بخش های کسب و کار 
مدرن محس��وب می ش��ود. به طور معمول در هر عرصه برندهای زیادی مشغول به 
فعالیت و رقابت هستند. همین امر بازار کسب و کار را همراه با هیجان و خالقیت 
م��داوم به پیش می راند. اگرچه همه برندها به ش��یوه خالقانه در تالش برای جلب 
نظر مخاطب هس��تند، اما گاهی یکی از برندها در این میان توان تاثیرگذاری ش��ان 
را از دس��ت می دهند. این شرایط چندان عجیب نیست. فعالیت براساس شیوه های 
یکسان در زمینه کسب و کار همیشه امکان پذیر نیست. به همین خاطر برندها باید 
هر چند وقت یک بار اقدام به بازتعریف برندش��ان کنند. در این میان بازسازی برند 

اهمیت زیادی دارد. 
گاهی اوقات برندها برای ایجاد تغییر در روند فعالیت شان اقدام به تغییر نام خود 
می کنند. اگرچه این فعالیت بس��یار جالب خواهد بود، اما گزینه نخس��ت برندهای 
مشهور نیس��ت. به هر حال آنها زمان زیادی برای کسب شهرت در عرصه کسب و 
کار اختصاص داده اند. با تغییر ناگهانی نام تمام سرمایه گذاری آنها بی نتیجه خواهد 
ماند. نکته مهم در این میان وضعیت منحصر به فرد وبالگ هاس��ت. به طور کی دو 
ن��وع وبالگ در عرصه کس��ب و کار وجود دارد: نخس��ت وبالگ هایی که به عنوان 
زیرش��اخه یک برند فعالی��ت دارند و دوم وبالگ های مس��تقل. چند ماه پیش من 
با مس��ئول وبالگ Liv’s Healthy Life صحبت ک��ردم. در آن گفت وگو وی از 
کاهش س��طح مخاطب های وبالگ ناراضی بود. شیوه این وبالگ برای بازگشت به 
عرص��ه رقابت و جلب نظر مخاطب هدف تغیی��ر نام بود. اکنون همان وبالگ با نام 
تازه Liv B مش��غول به فعالیت است. در دنیای آنالین گاهی اوقات تغییر نام تاثیر 
بسیار زیادی بر روی مخاطب دارد. به همین خاطر باید آن را به عنوان یک راهکار 

کاربردی مدنظر داشت. 
در حالی که بازسازی برند در عرصه های مختلف کسب و کار اقدام هوشمندانه ای 
محس��وب می شود، انتخاب نامی تازه برای وبالگ یا کسب و کارمان راهکار چندان 
مطمئنی و بی نیاز از تامل عمیق نیست. بی تردید گاهی اوقات نیاز به انتخاب نامی 
تازه احساس می شود. با این حال عجله بیش از حد در این فرآیند مشکل ساز خواهد 
ش��د، بنابراین در ادامه مقاله کنونی به بررس��ی بهترین تکنیک ها برای انتخاب نام 

وبالگ و بررسی ضرورت تغییر نام کسب و کار خواهیم پرداخت. 
چگونه نامی مناسب برای وبالگ مان انتخاب کنیم؟

1. اهمیت شناخت مخاطب هدف
زمینه فعالیت برند ش��ما چیست؟ این پرسش مهم ترین گام در راستای انتخاب 
نامی مناسب خواهد بود. به طور معمول وبالگ برندها پیرامون هدف اصلی کسب 
و کارش��ان شکل می گیرد. به همین خاطر انتخاب نامی هماهنگ با ماهیت کسب 
و کارم��ان نق��ش انکارناپذیری در موفقیت مان خواهد داش��ت. امروزه بس��یاری از 
مخاطب ها براساس نام برندها اقدام به انتخاب محصوالت می کنند. این امر در مورد 
بازدید از صفحات مربوط به وبالگ ها نیز موثر است. به این ترتیب وبالگ ما فرصت 

کافی برای جلب ترافیک مناسب را خواهد داشت. 
نام یک وبالگ بیانگر زمینه تخصصی فعالیت آن است. اشتباه اغلب برندها انتخاب 
نامی بی ارتباط با زمینه کاری شان است. به این ترتیب مخاطب در نگاه نخست توان 
تش��خیص زمینه اصلی کار وبالگ را نخواهد داش��ت. این امر به نوبه خود موجب 
کاهش ترافیک وبالگ خواهد ش��د. وقتی هم که خبری از مخاطب هدف نباش��د، 
امکان موفقیت در حوزه کسب و کار وجود نخواهد داشت. یکی از وبالگ های موفق 
در زمین��ه انتخاب نام Hot For Food ن��ام دارد. همانطور که از نام این وبالگ 
برمی آید، زمینه تخصصی فعالیت آن آموزش تهیه غذاهای مختلف اس��ت. در این 
مورد مخاطب با مشاهده نام اصلی امکان تشخیص زمینه اصلی فعالیت را دارد. به 

همین خاطر برای انتخاب وبالگ مناسب دچار تردید نخواهد شد. 
وبالگ Hot For Food متعلق به لورن تویوتا، آش��پز مشهور کانادایی، است. 
موفقیت لورن در مدیریت وبالگش به خوبی بیانگر امکان کسب موفقیت از طریق 
س��اماندهی مناس��ب وبالگ برای توسعه کسب و کار اس��ت. نکته جالب اینکه در 
فرآیند توضیح دستورالعمل پخت غذاها به هیچ وجه نامی از لورن به میان نمی آید، 
بنابراین وبالگ مورد نظر تا موفقیت خود را مدیون شیوه های بازاریابی و برندسازی 

منحصر به فردش است. 
2. تاثیر انکارناپذیر تحقیقات

نگاه��ی کوتاه به وضعیت فعالیت وبالگ های رقیب در حوزه کاری مان همیش��ه 
مفید خواهد بود. در این زمینه باید تاملی دقیق بر روی حوزه های اصلی عالقه مان 
داشته باش��یم. فرآیند بررس��ی وبالگ رقبا معیار مناس��بی برای ارزیابی وضعیت 
وبالگ های موف��ق در اختیار ما قرار می دهد. به راس��تی وبالگ های موفق چگونه 
ترافیک باال به صفحه ش��ان جذب می کنند؟ پاس��خ به این پرس��ش در گرو نگاه به 
وبالگ رقبا از زاویه دید کاربران اس��ت. به طور معمول کاربران برای دسترس��ی به 
اطالعات مورد نیازشان به سراغ وبالگ ها می روند. همین امر موجب اهمیت فعالیت 
وبالگ ها در زمینه کسب و کار می شود. اگر آنها موفق به جلب نظر مخاطب شوند، 
در ادامه فرصت مناس��بی برای فروش خدمات شان یا جذب برندهای مختلف برای 
همکاری تبلیغاتی خواهد شد. نگاهی به شیوه برندسازی وبالگ های موفق همیشه 

راهنمای خوبی برای ما محسوب می شود. 
یک مثال مناس��ب در زمینه ش��روع فعالیت وبالگ نویس��ی در حوزه تکنولوژی 

بررس��ی وضعیت وبالگ TechChurch است. این وبالگ به صورت تخصصی در 
مورد استارت آپ های جدید و آخرین دستاوردهای تکنولوژی فعالیت دارد. نام آنها 
کوتاه، به یادماندنی و تاثیرگذار اس��ت، بنابراین مخاطب با یک بار مشاهده این نام 
آن را برای همیش��ه در یاد خواهد داش��ت. انتخاب نام به صورت هوشمندانه مزیت 
ماندگاری طوالنی در ذهن مخاطب را دارد. به همین خاطر باید فرآیند انتخاب نام 

را با حوصله و دقت فراوان ساماندهی کرد. 
یکی دیگر از راهکارهای مناسب برای ایجاد تمایز میان برندمان و دیگران نگاه به 
کلیشه های موجود است. متاسفانه هنوز هم بسیاری از وبالگ ها براساس کلیشه های 
رایج فعالیت می کنند. به همین خاطر در عمل فرآیند انتخاب برای مخاطب بسیار 
دشوار می شود. در این میان اگر یک وبالگ تفاوت آشکاری با دیگران داشته باشد، 
به س��رعت مورد توجه مخاطب قرار خواهد گرف��ت. بی تردید این تفاوت به صورت 
ناگهانی پدیدار نمی ش��ود. برای همین باید پژوهش مناسبی در مورد نحوه انتخاب 

نام برندمان ساماندهی کنیم.
3. تفکر درباره پیام وبالگ مان

ش��یوه برقراری ارتباط ما با مخاطب چگونه است؟ بسیاری از وبالگ ها نسبت به 
این نکته توجه الزم را ندارند. بی تردید ش��روع به فعالیت در زمینه وبالگ نویس��ی 
پایان راه نیست. ما باید برای جلب نظر مخاطب دست به اقدامات ارتباطی متعددی 
بزنیم. در اینجا برنامه ریزی اهمیت بسیار باالیی دارد. هیچ برندی بدون برنامه ریزی 
دقیق امکان موفقیت در دنیای آنالین را نخواهد داشت. برندها همیشه با یک شعار 
ی��ا پیام مرکزی پا به عرصه کس��ب و کار می گذارند. این پیام به آنها فرصت جلب 
نظر مخاطب و تبدیل آن به مش��تری را می دهد. در مورد وبالگ ها نیز پیام اصلی 
دارای اهمیت حیاتی است. اگر وبالگ ما فاقد پیام تاثیرگذار باشد، نتیجه مطلوبی 
از فعالی��ت در این ح��وزه دریافت نخواهد کرد. برنامه برنده��ا در کوتاه ترین مدت 
ممکن پنج ساله است. در این میان باید هدف گذاری دقیقی برای شیوه تکامل پیام 
برندم��ان انجام دهیم. این امر ظامن موفقیت ما در زمینه بازاریابی  جلب مخاطب 
جدید خواهد بود. به عالوه، مخاطب فعلی وبالگ مان نیز عالقه بیش��تری به ادامه 

مطالعه مطالب ما خواهد داشت. 
یکی از برندهای موفق در زمینه توسعه پیام خود در دنیای آنالین پلتفرم رسانه ای 
BuzzFeed اس��ت. این پلتفرم در ط��ول دو دهه اخیر به خوبی پیام خود را میان 
مخاطب های مختلف توسعه داده است. هدف اصلی این پلتفرم خبررسانی گسترده 
در مورد اتفاقات و رویدادهای مهم است. حضور در تمام مراسم ها و پوشش خبری 
اتفاق ه��ای بزرگ و کوچک در سراس��ر جهان تنها برخی از برنام��ه این برند برای 
موفقیت در عرصه کس��ب و کار محسوب می شود. امروزه کمتر وبالگی توان رقابت 
با BuzzFeed را دارد. این امر به دلیل برنامه ریزی دقیق مدیران این پلتفرم برای 

جلب نظر مخاطب هدف صورت گرفته است. 
کان��ال BuzzFeed در یوتیوب معموال همراه با پس��وند مانند »آبی« نام گذاری 
 BuzzFeed می شد. با این حال از چند ماه گذشته تمام این پسوندها از نام کانال
حذف شد. اکنون نام کانال این پلتفرم As/Is است. براساس مصاحبه جوناه پرتی، 
موسس این پلتفرم، هدف اصلی از تغییر نام کانال این برند ایجاد انگیزه مضاعف در 
مخاطب بود: »مشاهده نام های طوالنی انگیزه چندانی در مخاطب ایجاد نمی کند، 
با این حال ماجرا در مورد نام های کوتاه به طور کلی متفاوت است. به همین خاطر 

من اقدام به انتخاب نامی کوتاه و تاثیرگذار کردم.
نکت��ه مهم درخص��وص تغییر نام وبالگ توجه به معنای ن��ام در زبان های دیگر 
اس��ت. شاید نام موردنظر ما در زبان های دیگر معنای مناسبی نداشته باشد. به این 
ترتیب نام تازه مان به جای تاثیرگذاری بر روی مخاطب موجب کاهش سطح توجه 

عمومی به ما خواهد شد. 
موفق ترین وبالگ های دنیا

تا اینجا ما به بررسی تکنیک های کاربردی در زمینه موفقیت وبالگ ها پرداختیم. 
بی تردید بررس��ی تکنیک های مناس��ب نقش انکارناپذی��ری در موفقیت ما خواهد 
داشت، اما بررسی نمونه های واقعی را نباید از یاد برد، بنابراین در بخش حاضر ما به 
بررسی برخی از موفق ترین وبالگ ها در عرصه های مختلف خواهیم پرداخت. هدف 

اصلی در اینجا الگوبرداری موفق از تجربه وبالگ های بزرگ خواهد بود. 
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ش��رکت LADbible به طور تخصص��ی در زمینه س��رگرمی فعالیت دارد، 
بنابرای��ن وبالگ آنها نیز ب��ا همین نام فعالیت دارد. گاهی اوقات ش��رکت ها در 
ط��ول زمان حوزه فعالیت خود را توس��عه می دهند. این امر با هدف دس��تیابی 
به سود بیش��تر انجام می شود، بنابراین زیرشاخه های یک شرکت نیز در فرآیند 
توس��عه افزایش خواهد یافت. بس��یاری از ش��رکت های بزرگ دارای چند برند 
هس��تند. این امر به آنها فرصت فعالیت در زمینه های مختلف را می دهد. اکنون 
ش��رکت LADbible دارای چند وبالگ جانبی برای پوش��ش سطح گسترده 
فعالیتش اس��ت. SPORTbible و Pretty۵۲ دو زیرشاخه اصلی این برند در 
زمینه ورزش و لوازم آرایش��ی و بهداشتی است. این امر به شرکت اجازه فعالیت 

گس��ترده و در عین حال تخصصی را می دهد.
اشتباه بسیاری از برندها تالش برای وفاداری به وبالگ اصلی شان در پی توسعه 
کسب و کارشان است. این امر در عمل موجب وجود تنوع گسترده ای از مطالب در 
وبالگ خواهد ش��د. در نتیجه مخاطب هدف عالقه چندانی به مش��اهده مطالب ما 
نشان نخواهد داد. بی تردید جلب نظر و حمایت مخاطب هدف اهمیت بسیار زیادی 
دارد. به همین خاطر باید همیشه نظر مخاطب هدف را در ذهن داشت. در غیر این 
صورت نحوه فعالیت برند ما در عمل با خواست و نیاز مخاطب متفاوت خواهد شد. 

Contently .2
به طور مشابه، وبالگ Contently نیز به عنوان زیرشاخه یک برند فعالیت دارد. 
 The نکت��ه مهم درخصوص این وبالگ نام متفاوت آن از برند مادرش اس��ت. برند
Content Strategist ب��ه عنوان صاحب امتیاز این وبالگ در زمینه انتخاب نام 
راهکار متفاوتی را در پیش گرفته است. از نظر مدیران این برند انتخاب نامی مشابه 
برای وبالگ ایده چندان جذابی نیس��ت. ب��رای همین آنها یک نام کوتاه و متفاوت 
از برندش��ان را ترجیح داده اند. البته این نام هنوز هم پیوند گسترده ای با ماهیت و 

زمینه فعالیت آنها دارد. 
زمینه اصلی فعالیت وبالگ Contently نگارش مقاالت کارشناسی و 
تخصصی در زمینه بازاریابی و تبلیغات اس��ت. همانطور که از نام این برند 
برمی آی��د، تمرکز اصلی وبالگ بر روی الگوی بازاریابی محتوایی قرار دارد. 
به این ترتیب کاربران فرصت مشاهده دامنه وسیعی از محتوای تخصصی 
را خواهند داشت. بی تردید فعالیت در یک حوزه تخصصی مزیت های خاص 
خود را دارد. در مورد وبالگ Contently این امر با همکاری کارشناس ها 
و بازاریاب های بزرگ صورت گرفته است، بنابراین سطح تخصصی مطالب 
این وبالگ بس��یار بیشتر به چشم خواهد آمد. امروزه هرچه فعالیت ما در 
حوزه موردنظرمان تخصصی تر باش��د، توجه مخاطب بیشتر جلب خواهد 
ش��د. البته این امر همراه با ضرورت ساده نویس��ی مطالب است. هیچ کس 
عالقه ای به مطالعه مقاله ای همراه با شمار باالی کلمات تخصصی و ساختار 
پیچیده ندارد. به همین خاطر ساده نویسی یکی از مهارت های ضروری در 

حوزه کسب و کار محسوب می شود. 
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امروزه تقریبا تمام مردم جهان نام خرده فروش��ی Whole Foods را به خوبی 
می شناس��ند. این خرده فروش��ی به صورت تخصصی در زمین��ه فروش محصوالت 
ارگانیگ فعالیت دارد. همین امر نیز موجب ش��هرت جهانی آنها شده است. امروزه 
تهیه غذای ارگانیک بدل به دغدغه بس��یاری از مردم در سراس��ر جهان شده است. 
ترس از مواد افزودنی و استفاده وسیع از کودهای مضر این گرایش را تقویت کرده 
اس��ت. برند Whole Foods در این میان مانند یک قهرمان عمل می کند. پیام 
اصلی ش��رکت ارائه مواد غذایی کامال ارگانیک به دس��ت مشتری است. در وبالگ 
رس��می این ش��رکت نیز عالوه بر ف��روش آنالین محصوالت، مق��االت و محتوای 
کاربردی متعددی در مورد ش��یوه اس��تفاده از مواد خوراک��ی ارگانیک وجود دارد. 
بخش تازه این وبالگ به تهیه غذاهای گیاهی اختصاص دارد. به این ترتیب امکان 
جلب نظر دامنه رو به گسترش افراد گیاهخوار فراهم می شود.  نکته مهم درخصوص 
فعالیت وبالگ Whole Foods توجه ویژه ادمین های آن به بحث مدیریت س��ئو 
است. استفاده از کلیدواژه های کاربردی، تصاویر و ویدئوهای جانبی نقش مهمی در 

افزایش جذابیت و رتبه این وبالگ در فضای آنالین بازی می کند. 
4. تارگت

وبالگ رس��می برند تارگت با نام عجیب و غریب »چش��م ان��داز قلبی« فعالیت 
دارد. شاید در نگاه نخست انتخاب این نام عجیب به نظر برسد، اما کامال هماهنگ 
با لوگوی ش��رکت طراحی شده اس��ت. لوگوی برند تارگت یک دایره قرمز همراه با 
نقطه ای در وسطش است. این امر لوگوی تارگت را بیش از حد به یک چشم شبیه 
می کند. با این حس��اب انتخاب نام چشم انداز قلبی چندان هم بی راه نیست. تاکید 
بر قلب موجب ایجاد احساس بهتری در مخاطب می شود. متاسفانه امروزه بسیاری 
از برندها در پی انتخاب نام های عجیب و غریب برای برندش��ان هستند. همین امر 
نیز موجب بی توجهی گسترده مخاطب به نحوه فعالیت آنها می شود.  زمینه اصلی 
فعالیت وبالگ تارگت سبک زندگی و معرفی محصوالت فروشگاهش است. به این 
ترتیب کاربران امکان دسترسی به دامنه جذابی از محتوا را خواهند داشت. این امر 
تاثیر مناس��بی بر روی آینده فعالیت برند تارگت دارد. به هر حال مشاهده مقاالت 
جذاب از سوی مخاطب هدف موجب تقویت انگیزه شان برای خرید محصوالت این 

فروشگاه می شود. 
5. پاتری بارن

پاتری بارن عالقه بسیار زیادی به معرفی تمام جزییات برندش به مشتریان دارد. 
آنها به هیچ وجه جلوه پنهانی برای خود قائل نیستند. همین امر در طول سال های 
اخیر موجب افزایش شدید شهرت آنها شده است. یکی از تجربیات مشترک نسل ما 
و والدین مان استفاده از لوازم خانگی، به ویژه مبلمان، برند پاتری بارن است. ویژگی 
اصلی محصوالت این ش��رکت کیفیت باال در مواد اولیه و مهارت س��اخت مبلمان 
مختلف است. به همین خاطر در طول دهه های متمادی همیشه جزو انتخاب های 

نخست مشتریان بوده است. 
همانطور که اشاره شد، پاتری بارن عالقه شدیدی به نمایش تمام جزییات برندش 
ب��ه مخاطب دارد. به همی��ن خاطر نام وبالگ آنه��ا Inside and Out )داخل و 
بیرون( است. این امر در نگاه نخست جذابیت زیادی برای مخاطب دارد. به هر حال 

مشاهده تمام جزییات یک برند برای هر مشتری جذاب خواهد بود. 
بی تردید انتخاب نام برند اقدامی تاثیرگذار در آینده فعالیت ما محسوب می شود. 
مهم تری��ن ام��ر در اینجا انتخاب نامی ماندگار و به یادماندنی اس��ت. به این ترتیب 
مراحل بعدی فعالیت ما در وبالگ مان ساده تر خواهد بود. بی شک توجه به توصیه ها 
و تکنیک ه��ای م��ورد بحث در این مقاله تاثیر انکارناپذیری ب��ر روی فعالیت ما در 
وبالگ مان خواهد داش��ت. البته بررسی وضعیت فعالیت برندهای موفق را نیز نباید 

از یاد برد. 
hubspot :منبع

بازاریابی و تبلیغات فراتر از اینستاگرام و توییتر
افزایش دامنه انتخاب کاربران در مورد 

پلتفرم های اجتماعی

اینستاگرام، توییتر و فیس بوک بزرگترین شبکه های اجتماعی در سراسر جهان 
محسوب می ش��وند. اگر شما یک بازاریاب باهوش باشید، از مدت ها قبل در یک 
یا چند نمونه از این پلتفرم ها فعالیت دارید. بی تردید فعالیت بازاریابی مناسب در 
ش��بکه های اجتماعی همیشه تاثیر مثبتی بر روی فعالیت برندها خواهد داشت. 
نکت��ه مهم در اینجا تمرکز صرف برخ��ی از برندها بر روی یک یا دو پلتفرم برتر 
است. به طور معمول گزینه های برندها برای فعالیت بازاریابی از اینستاگرام، توییتر، 
فیس بوک و یوتیوب فراتر نمی رود. استدالل پشت چنین تصمیم گیری نیز اهمیت 
روزافزون این پلتفرم ها در مقایسه با دیگر نمونه هاست.  بی شک پلتفرم های بزرگ 
جذابیت بیش��تری برای برنده��ا دارد، با این حال آیا تمرکز ص��رف بر روی آنها 
منطقی خواهد بود؟ از نظر من این امر چندان مناسب نیست. امروزه شبکه های 
اجتماعی دیگر نیز در حال رشد و توسعه هستند. این امر ضرورت توجه برندها به 
آنه��ا را می طلبد.  یکی از مهم ترین گام ها برای فعالیت در پلتفرم های متفاوت از 
اینستاگرام، توییتر و فیس بوک شناخت گزینه های در دسترس است. هدف اصلی 
من در ادامه بررسی برخی از مهم ترین پلتفرم های جدید است. امیدوارم با شناخت 

آنها فرآیند بازاریابی برند شما وسعت بیشتری پیدا کند. 
1. تیک تاک

این پلتفرم تا چند س��ال پیش به نام Musical.ly ش��ناخته می شد. امروزه با 
تغییر نامش به تیک تاک شمار باالیی از جوانان به آن عالقه مند شده اند. براساس 
پژوهش موسسه سنسور تاور تیک تاک اکنون چهارمین اپ اجتماعی محبوب در 
سراسر جهان محسوب می شود. از سال ۲0۱۸ تا به حال این پلتفرم روند توسعه 
بس��یار سریعی را تجربه کرده است. بس��یاری از طرفدارهای این پلتفرم به دلیل 
ماهیت تازه و متفاوتش با س��ایر ش��بکه های اجتماعی عالقه فراوانی به آن دارند. 
ب��ه عنوان یک بازاریاب حضور در پلتفرم های مورد پس��ند مخاطب هدف اهمیت 
بسیار باالیی دارد. این امر به ما فرصت کافی برای جلب نظر مخاطب هدف مان را 
خواهد داد. به عالوه، امکانات تازه تیک تاک فرصت بازاریابی به ش��یوه ای خالقانه 
و متفاوت از کلیشه های رایج را فراهم می کند.  محوریت اصلی تیک تاک ساخت 
ویدئوهای جذاب و همراه با موسیقی است. به این ترتیب کاربران فرصت کافی برای 
بارگذاری ویدئوهای جذاب خود را خواهند داش��ت. بدون تردید همه ما برخی از 
مشهورترین این ویدئوها را مشاهده کرده ایم. نکته جالب در مورد تیک تاک امکان 
به اشتراک گذاری ویدئوها در پلتفرم های خارجی )مانند اینستاگرام( است.  بدون 
شک بحث در مورد مزیت های تیک تاک بسیار جذاب خواهد بود، با این حال نکته 
مهم در اینجا اهمیت این پلتفرم برای بازاریاب هاس��ت. به راستی چرا تبلیغات در 
تیک تاک برای برندها مهم است؟ دلیل اصلی این امر حضور گسترده کاربران نسل 
جوان در تیک تاک است. امروزه نسل جوان قدرت مالی باالیی پیدا کرده است. به 
همین خاطر بازاریابی و تبلیغ با هدف جلب نظر آنها اهمیت زیادی خواهد داشت. 

2. السو
یکی دیگر از پلتفرم های تازه تاسیس و محبوب السو نام دارد. این پلتفرم دقیقا 
نسخه فیس بوک برای رقابت با تیک تاک محسوب می شود. در اینجا نیز کاربران 
ام��کان تولید محتوای ویدئویی کوتاه همراه با موزیک های جذاب را دارند. جالب 
اینکه کاربران برای ثبت نام امکان ورود به اکانت فیس بوک یا اینستاگرام شان را 
نیز دارند. سرمایه گذاری فیس بوک بر روی رقابت با تیک تاک ناشی از موفقیت این 
پلتفرم در جلب نظر کاربران است. به همین خاطر فیس بوک با هدف عقب نماندن 
از جریان توسعه شبکه های اجتماعی یک نسخه کامال کاربردی برای رقابت با تیک 
تاک ارائه کرده است.  اگرچه السو به اندازه تیک تاک شهرت ندارد، اما به زودی 
بدل به رقیبی جدی برای هر پلتفرمی خواهد ش��د. اعتبار اصلی السو پشتیبانی 
فیس بوک از آن است. بی تردید تجربه چندین سال موفقیت در عرصه شبکه های 
اجتماعی به کمک فیس بوک برای توسعه هرچه بهتر السو خواهد آمد. امروزه در 
دنیای بازاریابی بسیاری از برندها در تیک تاک و السو حضور دارند. به همین خاطر 

ما نیز باید به فکر فعالیت موثر در این پلتفرم ها باشیم. 
3. ِورو

ورو نس��خه تحت حمایت اینستاگرام اس��ت. هدف اصلی از توسعه این شبکه 
اجتماعی ایجاد فضایی بدون تبلیغات برای کاربران عنوان شده است. به این ترتیب 
کاربران دیگر ش��اهد تبلیغات گسترده در شبکه اجتماعی محبوب شان نخواهند 
بود. این امر تاثیر بسیار زیادی در جلب نظر شمار باالیی از کاربران داشته است. در 
حقیقت امروزه اغلب کاربران از مشاهده تبلیغات پرتعداد ناراضی هستند. به همین 
خاطر مواجهه با پلتفرمی بدون تبلیغات برای آنها جذاب خواهد بود.  وقتی از نبود 
تبلیغ در ورو صحبت می کنیم، منظورمان ممنوعیت فعالیت برندها نیست. امروزه 
برندهای زیادی در ورو فعالیت دارند. نکته مهم در این میان نبود گزینه تبلیغات 
درون برنامه ای در ورو اس��ت. به این ترتیب توس��عه ارگانیک محتوای بازاریابی 
اهمیت بسیار زیادی خواهد یافت. اگر به دنبال کسب موفقیت در دنیای بازاریابی 

و تبلیغات هستید، باید پلتفرم ورو را نیز مدنظر داشته باشید. 
4. استیمیت

استیمیت یکی از نخس��تین پلتفرم های بهره مند از فناوری بالک چین است. 
س��اختار این پلتفرم بیشتر شبیه به انجمن وبالگ نویس��ی است. به این ترتیب 
اس��تیمیت فضایی مناس��ب برای کاربران به منظور فعالیت و به اشتراک گذاری 
محتوا فراهم کرده است. کاربران با بارگذاری محتوای متنی جذاب امکان دریافت 
نقطه نظرات دیگران را خواهند داشت. بی تردید چنین فضایی برای بازاریاب های 
عالقه مند به توسعه کمپین های متن محور مناس��ب خواهد بود. امروزه بسیاری 
از کارب��ران دیگ��ر به محتوای متنی توجه ندارند. ب��ه این ترتیب ظهور پلتفرمی 
مخصوص نگارش متن برای بازاریاب ها بسیار امیدوارکننده خواهد بود. نکته مهم 
در خصوص فعالیت در استیمیت ضرورت نگارش متن های کوتاه است. البته این 
امر برای بازاریاب ها دش��واری چندانی ندارد. به هر ح��ال در دنیای بازاریابی نیز 

رعایت اختصار اهمیت بسیار زیادی دارد. 
5. کافئین

کافئین یکی از عجیب ترین پلتفرم های این فهرس��ت است. تیم توسعه دهنده 
کافئین بخشی از کارمندان سابق اپل هستند، با این حساب باید منتظر کیفیت 
بس��یار باالیی از آنها باش��یم. در عمل پلتفرم کافئین در تالش برای ساماندهی 
فضایی مناسب و عاری از هرگونه عیب و ایراد سایر پلتفرم هاست. افزایش توجه 
کاربران به این پلتفرم در طول س��ال های اخیر به خوبی بیانگر موفقیت کافئین 
در جلب نظر مخاطب هاست. بی تردید فرآیند توسعه کافئین در سال های آینده 
دامنه گسترده تری را شامل خواهد شد. به همین خاطر حضور در کافئین به عنوان 
نخستین برندها اهمیت باالیی دارد. همیشه برندهای حاضر در یک پلتفرم مزیت 
جلب نظر مخاطب به شیوه تاثیرگذار را خواهند داشت.  بی تردید دنیای شبکه های 
اجتماعی به سرعت در حال توسعه است. در چنین فضایی دامنه انتخاب کاربران 
به شدت افزایش خواهد یافت. توصیه من انتخاب پلتفرم های موجود در فهرست 

این مقاله برای توسعه هرچه بهتر کمپین بازاریابی و تبلیغاتی برندمان است. 
entrepreneur :منبع
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بازاریابی محتوایی سرنوشت بسیاری از برندها را تغییر داده است. امروزه موفقیت 
در حوزه کس��ب و کار بس��تگی نزدیکی با توان برندها در زمینه تولید کمپین های 
بازاریابی جذاب دارد. این امر به نوبه خود موجب افزایش سطح انتظارات مشتریان 
از برندها شده است. اکنون دیگر کیفیت محصوالت و قیمت مناسب ضامن موفقیت 
ش��رکت ها نیس��ت. مخاطب مدرن عالقه باالیی به مش��اهده کمپین های بازاریابی 
جذاب و هیجان انگیز دارد. در این میان انطباق با سلیقه و خواست مشتریان اهمیت 
باالیی پیدا کرده اس��ت. حوزه بازاریابی B۲B به دلیل ش��رایط خاص اش بیشترین 
تاثیر را از س��لطه کمپین های همراه با الگوی محتوایی پذیرفته است. براساس آمار 
موسس��ه Contently در س��ال ۲0۱۶ نزدیک به ۸۸درص��د از برندهای فعال در 

عرصه B۲B از الگوی بازاریابی محتوایی استفاده می کردند. 
شاید بسیاری از افراد سلطه الگوی بازاریابی محتوایی را پایان راه تغییرات عمده 
در حوزه بازاریابی لحاظ کنند، با این حال در چند سال اخیر باز هم تغییرات شگرفی 
به وقوع پیوسته است. در نگاه نخست الگوی بازاریابی محتوایی به عنوان ابزاری موثر 
برای موفقیت در سایر حوزه های بازاریابی به نظر می آید، با این حال تکنیک فوق به 
س��رعت تاثیرگذاری خود را از دست داد. بی تردید این ادعا عجیب به نظر می رسد. 
به هر حال هنوز هم برندهای بزرگ و کوچک از ش��یوه بازاریابی محتوایی استفاده 
می کنند. هدف من از بیان این امر توجه به اشتباهات بازاریاب ها در استفاده از الگوی 

محتوایی است. اجازه دهید در ادامه به بررسی برخی از این اشتباهات بپردازیم.
• نادیده گرفتن اهمیت پژوهش: بازاریاب ها به طور معمول عجله بس��یار زیادی 
برای تولید محتوا دارند. ای��ن امر موجب بی توجهی به برخی از المان های ضروری 
در طراحی محتوا می ش��ود. به عنوان مثال، در س��ال ۲0۱۷ بیش از ۴0 هزار مقاله 
در هفته پیرامون فناوری بیت کوین منتش��ر می ش��د. براس��اس گزارش موسس��ه 
Buzzsomo اغل��ب این مق��االت بدون اینکه مورد توجه مخاط��ب قرار گیرد، به 
آرش��یو س��ایت ها می رفت. دلیل اصلی بی توجهی مخاطب به این حجم از مقاالت 
کیفیت پایین آنها و عدم پژوهش برای نمایش جلوه های تازه فناوری بیت کوین بود. 
بی تردید تولید محتوای تاثیرگذار نیازمند تحقیق و پژوهش بر سر موضوع مورد 
نظر اس��ت. هیچ کس توانایی نگارش محتوای جذاب بدون مطالعه منابع کمکی را 
ندارد. به همین خاطر بازاریاب های حرفه ای همیشه منابع اطالعاتی حاضر و آماده ای 
در اختیار دارند. به هنگام تولید محتوا توجه به یک نکته اساسی اهمیت دارد. اینکه 
مخاط��ب وقت خود را صرف مطالعه محتوای بی کیفی��ت نمی کند. با توجه به این 
نکته ام��کان تاثیرگذاری بر روی مخاطب با تولید محتوای مورد پس��ندش فراهم 

خواهد شد. 
• اهمیت نحوه انتش��ار محتوا: دغدغه اصلی بس��یاری از برندها تولید محتواست. 
بی تردی��د تولید محتوای جذاب فرآیند زمانبری اس��ت، با این حال تولید محتوای 
باکیفیت پایان راه نیس��ت. اگر ما محتوای م��ان را به خوبی در اختیار مخاطب قرار 
ندهیم، تمام زحمات مان بر باد خواهد رفت. اغلب طراحی محتوا موجب بی توجهی 
برنده��ا به اهمیت انتخاب الگویی مناس��ب برای انتش��ار محتوا می ش��ود. از نظر 
من مهم ترین بخ��ش بازاریابی محتوایی انتخاب کانال ارتباطی با مخاطب اس��ت. 
خوشبختانه امروزه گزینه های بسیار زیادی در اختیار ما قرار دارد. به این ترتیب با 
انتخاب هوش��مندانه امکان موفقیت در عرصه کسب و کار فراهم خواهد شد. نکته 

مهم در این میان توجه به حضور مخاطب هدف در پلتفرم موردنظرمان است. 
• ناتوان��ی در زمینه ارزیابی عملکرد کمپین ها: بی تردید ارزیابی وضعیت کمپین 
نقش مهمی در بهبود کیفیت کمپین های بعدی دارد. متاس��فانه بسیاری از برندها 
پس از پایان اجرای یک کمپین به س��راغ طراحی کمپی��ن بعدی می روند. در این 
میان هیچ برنامه ای برای بررسی و ارزیابی انتقادی کمپین قبلی وجود ندارد. نتیجه 
این امر تکرار اشتباهات یکسان در کمپین های متعدد است. وقتی یک جای کمپین  
ما اش��کال دارد، باید به س��رعت در پی رفع آن باشیم. مخاطب در صورت مشاهده 
اشتباهات تکراری از سوی ما به سرعت سراغ برندی دیگر خواهد رفت. به این ترتیب 

در مدت زمانی کوتاه اغلب مشتریان ما از دست می روند. 
نکات فوق مهم ترین اشتباهات برندها در زمینه مدیریت و اجرای کمپین های بازاریابی 
محتوایی محسوب می شود. این امر موجب اظهارنظر برخی از کارشناس ها مبنی بر مرگ 
الگوی محتوایی شده است. من به هیچ وجه اعتقادی به این موضوع ندارم. به نظر من 
مشکل اساسی نحوه درک بازاریاب ها از الگوی فوق است. به همین خاطر رفع این مشکل 
به هیچ وجه دور از ذهن نیست. در بخش بعد هدف من بررسی شش راهکار مناسب برای 

نجات بازاریابی محتوایی از حالت رکود و مرگ است. 
راهکارهای تزریق روح تازه به بازاریابی محتوایی

با توجه به آنچه در بحث پیش گفته شد، اکنون باید به دنبال راهکارهایی برای 
افزایش کیفیت محتوای بازاریابی برندمان باش��یم. اجازه دهید ابتدا به بررسی سه 

موضوع اساسی در این زمینه بپردازیم:
• اهمیت ش��ناخت مخاطب: نخستین گام برای بهبود کیفیت محتوای بازاریابی 
ش��ناخت درست مخاطب اس��ت. محتوای ما در نهایت باید مطابق سلیقه مخاطب 
باش��د. به همین خاط��ر جمع آوری اطالعات کاربردی در م��ورد آنها دارای اهمیت 
حیاتی اس��ت. کلید موفقیت در این مرحله ترسیم نقشه ای راهبردی از ویژگی های 
مخاط��ب هدف م��ان اس��ت. بی تردید مخاط��ب هدف م��ا در درون خ��ود دارای 
گروه بندی های مختلف اس��ت. به همین خاطر در عمل ما نیازمند شخصی س��ازی 
کمپین مان برای گروه های مختلف خواهیم بود. این امر به تاثیرگذاری بهینه کمپین 

ما بر روی مخاطب کمک شایانی خواهد کرد. 
• انتقال درست محتوا به مخاطب: در بسیاری از مواقع محتوای جذاب برندها به 
صورت نادرست به دست مخاطب می رسد. به این ترتیب از جذابیت و تاثیرگذاری 
آن کاس��ته می شود. بهترین شیوه برای انتقال محتوای بازاریابی به مخاطب حضور 
در پلتفرم های اجتماعی محبوب آنهاس��ت. این امر به ما فرصت استفاده از امکانات 
گس��ترده ش��بکه های اجتماعی را می دهد. خوش��بختانه امروزه اغلب شبکه های 
اجتماعی در قبال دریافت مبلغی معقول محتوای برندها را به صورت ویژه در اختیار 
دامنه وس��یع تری از مخاطب قرار می دهند. به این ترتیب همکاری با ش��بکه های 

اجتماعی راهکار مناسبی برای انتقال درست محتوا به مخاطب خواهد بود. 
• ارائه محتوای مناس��ب به افراد مناس��ب: گام س��وم در این میان ارائه محتوای 
درس��ت و جذاب به گونه مناسب مخاطب است. متاسفانه بسیاری از برندها با عدم 
توج��ه ب��ه این نکته در عمل تاثیرگذاری محتوای ش��ان را از بین می برند. در حوزه 
بازاریابی هرچه به مراحل پایانی نزدیک تر می شویم، اهمیت کار بیشتر می شود. یک 
اش��تباه در مراحل پایانی به معنای ناکامی اساس��ی برندها در دستیابی به مخاطب 
هدفش است. به همین خاطر ما باید نهایت دقت مان را در تولید محتوای تاثیرگذار 
به خرج دهیم و سپس به دنبال ارائه آن به مخاطب عالقه مند باشیم. یکی از نکات 
مه��م در ای��ن زمینه عدم اذیت مخاطب های بی عالقه به حوزه کس��ب و کارمان با 

نمایش تبلیغات به آنهاس��ت. ساالنه حجم وسیعی از شکایت ها نسبت به مشاهده 
محتوای بی ارتباط با س��لیقه کاربران به دست شبکه های اجتماعی می رسد. اگر به 

دنبال حفظ اعتبار برندمان هستیم، باید از تبلیغات توده ای اجتناب کنیم. 
تکنیک های فوق حالت بسیار اساسی و پایه ای دارند. در مرحله بعد ما باید برخی 
از تکنیک های حرفه ای و تخصصی برای بازاریابی B۲B را مورد بررسی قرار دهیم. 

به نکات ذیل توجه کنید:
• یافت��ن مخاطب هدف: بازاریابی B۲B با مخاطب معمولی س��ر و کار ندارد. در 
اینجا ما با ش��رکت ها به عنوان مشتری مان مواجه هستیم. بی تردید تاثیرگذاری بر 
روی شرکت ها بسیار دشوارتر از مشتریان معمولی است. دلیل این امر حجم باالی 
مبادالت مالی میان این نوع شرکت هاس��ت. وقتی پای خرید محصوالت در س��طح 
کالن می رسد، برندها حساسیت بسیار بیشتری نسبت به انجام معامله نشان خواهند 
داد. بدون تردید یافتن مخاطب هدف اهمیت زیادی در حوزه بازاریابی  B۲B دارد. 
بهترین راهکار در اینجا مش��اهده نحوه فعالیت رقباس��ت. ب��ه این ترتیب ما معیار 
کامال معتبری برای بررسی وضعیت برندمان خواهیم داشت. این امر همیشه به کار 
برندهای تازه کار با بودجه محدود خواهد آمد. البته اتکای صرف بر روی این شیوه، 

بدون مطالعه عملی درباره مشتریان، هرگز ایده جالبی نخواهد بود. 
• اهمی��ت تجربه و نوآوری: مهم تری��ن توصیه کارش��ناس ها در زمینه بازاریابی 
اختصاص دقت فراوان در فرآیند طراحی محتواست. این امر اهمیت زیادی دارد، با 
این حال به معنای عدم تالش برای تجربه نکات تازه نیست. بی تردید بدون یادگیری 
نکات تازه امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب وجود نخواهد داش��ت. تاکید بسیاری 
از بازاریاب ها مبنی بر استفاده از عنصر خالقیت بدون تجربه و آزمون و خطا ممکن 
نخواهد بود. به همین خاطر ما باید برنامه دقیقی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
داشته باش��یم. تالش برای آشنایی هرچه بیش��تر با کانال های ارتباطی، گونه های 
مختلف تولید محتوا و تعامل با مشتریان موجب آگاهی بهتر ما از شیوه های نوآوری 

خالقانه خواهد شد. 
• ضرورت بیان محتوای متفاوت: کلیش��ه ها همیش��ه در ح��وزه بازاریاب حضور 
گسترده ای دارند. درست به همین خاطر اغلب برندها در زمینه جلب نظر مخاطب 
با مشکل مواجه هس��تند. این امر موجب افزایش تمایل مخاطب به نادیده گرفتن 
محتوای تبلیغاتی خواهد ش��د. در نتیجه کار برای برندها بیش از هر زمان دیگری 
سخت می شود. امروزه مخاطب بیش از هر زمان دیگری به محتوای تازه و متفاوت 
عالقه دارد. در صورت بیان چنین محتوایی به س��رعت نظر مخاطب جلب خواهد 
شد. به این ترتیب برند ما شانس بیشتری برای موفقیت در حوزه بازاریابی محتوایی 

و B۲B خواهد داشت. 
در نهایت همه چیز به شما بستگی دارد

بازاریاب��ی محتوایی و الگوی B۲B به همین س��ادگی ها عرصه کس��ب و کار را 
ترک نخواهند کرد. صحبت از مرگ این الگوها بیش از حد اغراق آمیز اس��ت. البته 
بی توجهی برندها به استفاده درست از تکنیک های فوق صحت دارد. به همین خاطر 
تالش برای بهبود شیوه استفاده مان از تکنیک های موردنظر اهمیت حیاتی خواهد 
داشت. در صورت موفقیت امکان بهبود وضعیت برندمان با سرعت باال وجود خواهد 
داشت. بی تردید اس��تفاده از تکنیک های این مقاله نقش مهمی در بهبود وضعیت 
بازاریابی محتوایی برندها خواهد داشت. البته تالش برای یافتن ایده های تازه را نیز 

نباید از یاد برد. 
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تکنیک های کاربردی برای جلب توجه 
B2B مخاطب به کمپین های

بازاریابی B۲B ش��رایط متفاوتی از سایر الگوهای بازاریابی 
دارد. در اینج��ا مخاطب هدف ما نه مش��تریان معمولی، بلکه 
سایر شرکت ها هستند. به همین خاطر فرآیند این الگو اندکی 
متفاوت تر از س��ایر نمونه هاست. به طور معمول وظیفه اصلی 
بازاریابی برعهده تیم های بازاریابی قرار دارد، با این حال اینجا 
ع��الوه بر بازاریاب ه��ا، تیم روابط عموم��ی و فروش نیز نقش 

مهمی را بازی می کنند. 
امروزه بس��یاری از ش��رکت ها در زمین��ه بازاریابی B۲B با 
مش��کالت عمده برای جلب اعتماد مش��تریان مواجه هستند. 
همین ام��ر موجب ارزیابی کارش��ناس ها مبنی بر دش��واری 
فعالیت در حوزه B۲B ش��ده اس��ت. چنی��ن ارزیابی هایی در 
 B۲B عمل بس��یاری از افراد را نس��بت به فعالی��ت در حوزه
دلس��رد کرده اس��ت. من در این مقاله با معرفی تکنیک های 
کاربردی قص��د معرفی بهترین ش��یوه های بازاریابی B۲B را 

دارم. اجازه دهید به سراغ تکنیک های مورد نظر برویم. 
1. ضرورت ادعای با دلیل و مدرک

امروزه س��طح اعتماد مشتریان در سراسر جهان به ادعاهای 
برندها کاهش ش��دیدی یافته است. براساس مطالعه موسسه 
G&S بر روی مشتریان آمریکایی ۵۹درصد اعتقاد به ماهیت 
بی پایه و اساس��ی برندها در تبلیغات شان دارند. بی تردید این 
ام��ر از نقطه نظ��ر بازاریابی اهمیت زی��ادی دارد. به هر حال 
ادعاهای مش��ابهی در کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی مطرح 
می ش��ود. ب��ه همین خاط��ر ش��ک و تردید پیرام��ون ادعای 
برندها در عمل س��رمایه گذاری در بخش بازاریابی را بی فایده 
خواه��د ک��رد. تکنیک موردنظر من در ای��ن بخش طرح ادعا 
در کمپین های بازاریابی به ش��یوه ای تاثیرگذار است. امروزه با 
بی اعتمادی فراگیر مش��تریان چاره ای جز ارائه دلیل و مدرک 
برای حرف های مان نداریم. در غیر این صورت مخاطب اعتماد 
الزم به حرف های ما را نخواهد داشت. این چالش تقریبا برای 
همه برندها وج��ود دارد. در حوزه B۲B به دلیل حجم باالی 
مبالغ معامالت جل��ب اعتماد طرف مقابل اهمیت بیش��تری 

دارد. 
یک نمونه مناس��ب در زمین��ه بازاریابی B۲B موفق مربوط 
به ش��رکت DWS اس��ت. این ش��رکت در زمینه تامین آب 
س��الم برای مناطق محروم دنیا یا ش��هرک های تازه تاسیس 
فعالی��ت دارد. بی تردید بهداش��ت آب یکی از مهم ترین نکات 
در زمینه انتخاب محل زندگی اس��ت. این شرکت در راستای 
جلب اعتماد مشتریان خود اقدام به همکاری با آزمایشگاه های 
بزرگ و معتبر کرده اس��ت. به ای��ن ترتیب نهادهای دولتی و 
خصوصی برای ساماندهی وضعیت آب بهداشتی مناطق امکان 
دسترسی به تاییدیه های معتبر را دارند. به عالوه، پس از انجام 
کار نماینده رسمی آزمایشگاه های طرف قرارداد DWS یا هر 
آزمایش��گاه مورد نظر مش��تریان به بررسی کیفیت آب رسانی 
می پردازد. به این ترتیب ادعاهای ش��رکت DWS در زمینه 

آب رسانی بهداشتی و استاندارد به خوبی ثابت می شود. 
2. اهمیت استفاده از زبان طبیعی

بازاریاب��ی B۲B حالت تخصصی تری نس��بت ب��ه بازاریابی 
B۲C )بازاریابی معطوف به جلب نظر مش��تریان عادی( دارد. 
به منظور فروش محصوالت به شرکت های تخصصی باید زبان 
کارب��ردی و خاص هر صنعت را ب��ه خوبی یاد بگیریم. کاربرد 
ای��ن زبان خاص در کمپین بازاریابی اعتماد طرف مقابل را به 
خوبی جلب می کند. چالش اصلی در اینجا ایجاد تعادل میان 
کاربرد تخصصی زبان و ساده فهمی کمپین مان است. بی تردید 
شرکت ها در زمینه تامین نیازهای خود به دنبال کمپین های 
بیش از حد تخصصی نمی روند. در نهایت یک ش��رکت باید به 
سادگی امکان فهم ادعاها و پیشنهادهای بازاریابی ما را داشته 
باشد. در غیر این صورت توجه چندانی به فرآیند بازاریابی ما 

نخواهد کرد. 
ام��روزه موتوره��ای جس��ت وجو بی��ش از ه��ر زمان��ی به 
کلیدواژه ه��ای کاربردی حساس��یت دارند. به همین خاطر در 
طراحی یک کمپین باید از چند کلیدواژه اساسی نیز استفاده 
ک��رد. البته این امر ب��ه معنای کاربرد انحص��اری کلیدواژه ها 
نیست. هنر برندهای فعال در عرصه B۲B ایجاد تعادلی میان 
کاربرد اصطالح های خاص و روانی متن کمپین ش��ان است. با 
این کار امکان دسترس��ی به دامنه وسیعی از مشتریان فراهم 

خواهد شد. 
بی تردید توجه ب��ه کلیدواژه ها فقط معطوف به کمپین های 
بازاریابی نیس��ت. یک برند برای موفقی��ت در عرصه بازاریابی 
نیازمند ایجاد هماهنگی در س��ایت و وبالگ رس��می اش نیز 
هس��ت. البته در اینجا نقش ش��بکه های اجتماع��ی نیز نباید 

فراموش شود. 
3. یوتیوب، مهم ترین پلتفرم در دسترس شرکت ها

امروزه ش��بکه های اجتماعی تمام بخش ه��ای زندگی ما را 
احاط��ه کرده اند. به این ترتیب فعالیت برندها در ش��بکه های 
اجتماعی وارد فاز تازه ای ش��ده اس��ت. به راستی چرا یوتیوب 
اینق��در ب��رای بازاریابی B۲B مهم اس��ت. دلی��ل این امر در 
تاثیر فرمت ویدئو بر روی مخاطب اس��ت. بی تردید بس��یاری 
از اصطالح ه��ا و وضعیت های تخصص��ی در یک عرصه کاری 
به وسیله متن قابل بیان نیست. به همین خاطر بازاریاب های 
عرص��ه B۲B توجه ویژه ای به ح��وزه تولید ویدئوی کاربردی 
ب��رای کمپین ش��ان دارند. ای��ن امر در یافتن زبان مش��ترک 
میان برندها و مشتریان ش��ان نقش اساس��ی ایفا می کند. اگر 
ما نتوانیم زبان مش��ترکی با مخاطب پیدا کنیم، ش��انس مان 
برای تاثیرگذاری بر روی آنها به ش��دت کاهش خواهد یافت. 
فرمت ویدئو به دلیل عالقه مخاطب به مشاهده ویدئو در طول 
چند سال اخیر اهمیت بسیار زیادی یافته است. البته افزایش 
سرعت اینترنت در سراسر دنیا نیز به بارگذاری سریع تر ویدئو 

کمک شایانی کرده است. 
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راهکارهای تزریق روح تازه به بازاریابی محتوایی
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قانع کردن دیگران به روش بازیگر اول فیلم 
12 مرد خشمگین

فیلم ۱۲ مرد خش��مگین را باید یکی از بهترین های تاریخ سینما 
تلقی کرد. اگرچه تمام آن در یک اتاق فیلم برداری شده است، با این 
حال به علت داس��تان فوق العاده آن، مخاطب چیزی به جز تحسین 
نمی توان��د به زبان آورد. داس��تان آن در رابطه ب��ا هیأت منصفه ای 
اس��ت که در رابطه با یک پرونده قتل هم��ه آنها به غیر از یک نفر، 
ب��ه گناهکار بودن متهم اعتقاد دارند. با این حال در آخر همان یک 
نفر موفق می شود تا با استدالل-های خود، بی گناه بودن مظنون را 
به اثبات برس��اند. بدون شک از شخصیتی که موفق به انجام چنین 
کار بزرگی شده اس��ت، درس های بسیار خوبی را می توان آموخت. 
در همین راس��تا و در ادامه به بررسی شش اصل قانع کردن دیگران 

به روش بازیگر نخست این فیلم با نام دیویس، خواهیم پرداخت. 
1-سوال بپرسید 

یکی از تفاوت های ش��خصیت دیویس، با س��ایرین این اس��ت که وی 
هیچ گاه تالش نمی-کند که عقیده خود را تحمیل کند. درواقع وی برای 
تمامی نظرات، برچسب عدم اطمینان را می زند و از سایرین می خواهد که 
به وی برای تکمیل اطالعات کمک کنند. همین امر نیز باعث می شود تا 
سایرین که در ابتدا تمایلی به گوش دادن به حرف های وی ندارند، مجبور 
به دنبال کردن صحبت ها باش��ند. همچنین این امر که با پرس��ش های 
درست، ذهن مخاطب را درگیر کنید، از دیگر مواردی است که شخصیت 
دیویس به طور عالی از آن اس��تفاده کرده اس��ت. برای مثال پس از آنکه 
اعالم می ش��ود که مظنون قادر به یادآوری نام فیلمی که در ش��ب قتل 
مش��اهده کرده است نیس��ت، وی یکی از افراد هیأت منصفه را انتخاب 
می کند و از او در رابطه با فیلمی که در چند شب قبل دیده است، سواالتی 
را می رسد تا به همگان اثبات کند که فراموش کردن نام فیلم و یا برخی 
از قسمت های آن، دلیلی بر دروغگویی محسوب نمی شود. به همین خاطر 
بس��یار مهم اس��ت که در مذاکرات خود، بیش از صحبت کردن برای به 
اثبات رس��اندن نظرات، به دنبال مطرح کردن سواالتی باشید که عقاید 
افراد را با چالش مواجه کند. بدون ش��ک این امر تاثیرگذاری و نتیجه به 
مراتب بهتری را به همراه خواهد داش��ت. درواقع شما نباید هیچ گاه افراد 
را مجبور به قبول حرف های خود کنید و الزم است تا آنها توسط عملکرد 

شما، خود به سطحی برسند که صحبت ها را قبول کنند. 
2-معامله کنید 

شخصیت دیویس پس از آنکه مشاهده می کند که اکثریت تمایلی 
برای ش��نیدن صحبت های وی را ندارند، دست به ارائه یک راه حل 
ب��رای تغییر اوضاع می زند. در این رابط��ه وی اعالم می کند که اگر 
حتی یک نفر موافق وی وجود داش��ته باش��د، این امر به معنای آن 
خواهد بود که او اجازه ادامه صحبت های خود را خواهد داشت. پس 
از نظرس��نجی کتب��ی، یک نفر از میان ۱۱ فرد ب��ه او رأی می دهد 
ک��ه این امر زمینه را ب��رای ادامه کار وی فراهم می کند. این صحنه 
به خوبی این نکته را به اثبات می رس��اند که اگر اوضاع به نفع ش��ما 
نیست باید به فکر یک معامله باشید. درواقع نمی توان انتظار داشت 
که یک مذاکره، درس��ت مطابق خواست و انتظار شما جلو برود. به 

همین خاطر برای تغییر اوضاع باید به دنبال معامله کردن باشید. 
3-رفتار و لحن درستی را داشته باشید 

برای این امر که بتوانید س��ایرین را با خود همراه سازید، ضروری 
اس��ت تا رفت��ار خوبی را با آنها داش��ته باش��ید. در یک��ی دیگر از 
صحنه های این فیلم، ش��خصیت اد بگلی که از همان ابتدا رفتارهای 
تندی را داش��ته است مورد بی توجهی س��ایرین قرار می گیرد. این 
امر در حالی اس��ت که شخصیت اصلی داستان موفق شده است که 
در هر مرحله، همراهان بیش��تری را به خود جذب کند. این امر به 
خوبی نش��ان می دهد که شما باید رفتاری حرفه ای را داشته باشید. 
در غیر این صورت س��ایرین دلیلی ب��رای گوش دادن به حرف های 
ش��ما را نخواهد داشت. درواقع شما حتی در سخت ترین شرایط نیز 

باید کامال مودب و به دور از رفتارهای زننده باشید. 
4-موارد را به صورت بصری نشان دهید 

هر صحنه ش��ک برانگیز، توسط شخصیت اصلی فیلم بازسازی شده 
است. این امر اگرچه به نظر سایرین بی معنا بوده است، با این حال کمک 
بسیاری را به فهم درست و غلط بودن اظهارات شاهدان، کرده است. به 
همین خاطر ضروری است تا در تالش برای به تصویر کشاندن همه چیز 
باشید تا بتوانید فرضیات خود را به اثبات رسانده و سایرین را نسبت به 
اش��تباهات موجود، آگاه کنید. به همین خاطر یک مذاکره و سخنرانی 

خوب را نباید صرفا به معنای نشستن و صحبت کردن، تلقی کنید. 
5-از تخصص دیگران استفاده کنید 

برای اثب��ات نظریات، ش��خصیت اصلی داس��تان از تخصص ها و 
تجربی��ات افراد حاض��ر در اتاق هی��أت منصفه، اس��تفاده می کند. 
برای مثال برای اثبات این امر که همس��ایه سالخورده که به عنوان 
ش��اهدی بر علیه جوان مظنون به قتل در دادگاه حاضر شده است، 
اشتباه می کند. وی از یکی از افراد که مدتی را در خانه ای نزدیک به 
ریل راه آهن زندگی کرده است می خواهد که نظر خود را در رابطه 
با امکان ش��نیدن صدا در هنگام رد ش��دن قطار اعالم کند. پس از 
آنکه وی عدم امکان پذیر بودن چنین اتفاقی را بیان می کند، همگان 
به این نتیجه می رسند که پیرمرد در اظهارنظرهای خود اغراق کرده 
اس��ت. به همین خاطر ش��ما باید از همه امکان��ات موجود برای به 
کرسی نشاندن حرف خود، استفاده کنید. در نهایت فراموش نکنید 
که درگیر کردن افراد با صحبت های خود، یک هنر بزرگ در زمینه 

مذاکره و سخنرانی محسوب می شود. 
6-دلیل مخالفت افراد را پیدا کنید

ش��ما باید بدانید که به چه دلیل افراد با ش��ما مخالف هس��تند. 
درواقع دلیل این امر می-تواند یک مس��ئله کامال ش��خصی باش��د. 
برای مثال علت اصلی مخالفت ش��خصیت لی.جی کاب که به عنوان 
آخرین فرد عقیده اشتباه خود را کنار می گذارد، ناراحتی شدید وی 
از فرزندی بوده است که او را رها کرده و این امر باعث شده است تا 
وی به تمام نوجوان-ها، بدبین باش��د. درواقع وی به نوعی در تالش 
بوده تا انتقام بگیرد و همین امر باعث عدم توجه به حقایق برای وی 
ش��ده است. به همین خاطر با پیداکردن دلیل اصلی مخالفت افراد، 
می توان از آن برای اثبات اش��تباهات  استفاده کرد. در آخر فراموش 
نکنید که اهمیتی ندارد که چه تعداد افرادی با شما مخالف هستند. 
اگر به درستی حرف خود اعتقاد داشته باشید، نباید از مسخره شدن 

و مواجهه با صدای مخالف، واهمه ای را داشته باشید. 
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یک��ی از راهکارهایی که می توان آینده فرزندان خود را تضمین کرد، یاد دادن 
مس��ائل مال��ی و اقتصادی از همان دوران کودکی اس��ت. در ای��ن رابطه همواره 
مش��اهده می ش��ود که والدین در تالش برای یاددهی م��واردی به کودکان خود 
هستند که امنیت آنها را تضمین می کند. برای مثال طریقه رد شدن از خیابان، 
یکی از این موارد محس��ب می-شود، با این حال در زمینه امور اقتصادی همواره 
ای��ن باور وج��ود دارد که آنها خود ب��ه مرور همه چیز را ی��اد خواهند گرفت. با 
این حال واقعیت این اس��ت ک��ه حقیقت کامال متفاوت اس��ت. به همین خاطر 
نیز ضروری اس��ت تا یاددهی امور اقتصادی را نیز جزو اولویت های نخس��ت قرار 
دهید. در این رابطه س��ن چهار سالگی، می تواند بهترین زمان برای شروع باشد. 
فراموش نکنید که یکی از بزرگترین مش��کالت افراد در حال حاضر، عدم مهارت 
و تجربه کافی در زمینه مدیریت امور مالی است. همین امر نیز باعث شده است 
تا افراد امکان رش��د مناس��بی را نتوانند برای خود ایجاد کنند. به همین خاطر 
ضروری است تا برای یاددهی این موارد، زمان را از دست ندهید. در همین راستا 
و در ادامه به بررس��ی ۱۲ مورد از راهکارهای آموزش مس��ائل مالی به کودکان، 

خواهیم پرداخت. 
1-آنها را برای خرید همراه خود بیاورید 

دیدن یکی از مهم ترین روش ها برای یادگیری محسوب می شود. درواقع برای 
یک کودک چهار ساله، بدون شک توضیح بسیاری از مسائل سخت خواهد بود، با 
این حال وی از طریق دیدن، می تواند متوجه بسیاری از موارد شود. در این رابطه 
فراموش نکنید که آموزش شما باید بیشتر جنبه اقدامی تفریحی را داشته باشد 
و نباید س��خت گیرانه رفتار کنید. در غیر این صورت ممکن است در آینده نوعی 
ترس در برخورد با موارد اقتصادی در آنها ش��کل گیرد که بس��یار آسیب رس��ان 
خواهد بود. برای شروع، فروشگاه-های بزرگ بهترین گزینه ها محسوب می شوند. 
علت این امر به این خاطر اس��ت که ش��ما قادر به نش��ان دادن انواع محصوالت 
خواهید بود و از فضای کافی برای ایستادن برخوردار هستید. بهتر است تا برای 
حداق��ل دوبار، تنها کودکان را همراه خود داش��ته باش��ید و هیچ صحبتی را به 
میان نیاورید، با این حال ضروری اس��ت تا تمامی بخش ها را به آنها نشان دهید. 
پ��س از آن می توان به ارائه توضیحات��ی نظیر طریقه خرید و یا انتخاب محصول 
مناس��ب، پرداخت. در ای��ن رابطه فراموش نکنید که هر فروش��گاه، از کارکنانی 
برخوردار اس��ت که افراد را راهنمایی می کنند. بدون شک اگر کودکان شما قادر 
به خواندن نیز نباش��ند، می توانید به آنها یاد دهید که هر محصولی را می توان با 
کمک آنها پیدا کرد. در نهایت اگر کودک شما عالقه ای به حضور در فروشگاه ها 
را ن��دارد، بهتر اس��ت تا برای آنها یک جایزه تعیین کنی��د تا به این اقدام، کامال 
عالقه مند ش��وند. درواقع اگر عالقه ای وجود نداشته باشد، هیچ گونه موفقیتی را 

به دست نخواهید آورد. 
2-آنها را به عنوان مشاور خود قرار دهید 

ای��ن امر که در رابطه با انتخاب یک محصول ب��ا کودکان خود صحبت کنید، 
بدون ش��ک برای آنها جذابیت باالیی را به همراه خواهد داشت. برای مثال برای 
خرید یک تلویزیون، چندین مدل را به آنها نشان دهید. بدون شک در ابتدا آنها 
تنها براس��اس ظاهر محصول، انتخاب خواهند کرد. ب��ا این حال هنگامی که در 
رابط��ه با موارد دیگر نظیر قیمت و امکانات نیز با آنها صحبت کنید، دیدگاه آنها 
گسترش پیدا خواهد کرد. با انجام این کار پس از مدتی شاهد تغییرات چشمگیر 
در زمینه پیشنهادات و انتخاب های آ ها خواهید بود. درواقع آنها به مرور خواهند 

فهمید که چه چیزهایی را برای انواع خرید ها باید مورد توجه قرار دهند.  

3-بیاموزید که برای هر خرید باید حداقل یک دلیل منطقی داشته باشند
یک��ی از عادت هایی که کودکان دارند این اس��ت که ه��ر چیزی را که ببینند، 
درخواس��ت خرید آن را خواهند داش��ت. اگرچه ممکن است تصور کنید که این 
امر با گذش��ت زمان برطرف خواهد شد، با این حال نتایج تحقیقات حاکی از آن 
است که بسیاری از رفتارهای دوران کودکی، به عادت هایی در بزرگسالی تبدیل 
می شود. به همین خاطر نباید اجازه دهید که این امر به عادتی برای افراد تبدیل 
شود. این امر که به کودکان خود یاد دهید که برای هر خرید، حداقل یک دلیل 
منطقی باید داشته باشند و در این زمینه عجله نکنند، بسیار مهم است. درواقع 
الزم است تا به آنها نشان دهید که از یک محصول، چه تعداد برند مختلف وجود 
داش��ته و باید مقایس��ه های الزم را نیز انجام دهند. این امر باعث خواهد ش��د تا 
استفاده درست از اینترنت نیز به آنها آموخته شود. درواقع نباید اجازه دهید که 
فرزندان بالفاصله یک چیز را خریداری کنند. این امر مقوله صبر را در آنها ایجاد 

خواهد کرد که امری بسیار سودمند محسوب می شود. 
4-ماهیانه در اختیار آنها قرار دهید 

اگر آموزش های ش��ما بیش از حد تئوری باش��د، بدون شک نتیجه الزم را به 
همراه نخواهد داشت. به همین خاطر ضروری است تا شرایط را برای آموزش های 
عمل��ی نیز فراهم آورید. برای این امر، الزم اس��ت تا مق��داری پول را در اختیار 
فرزندان خود قرار دهید و از آنها بخواهید که یک هفته و یا یک ماه را با این پول 
سپری کنند. این امر باعث خواهد شد تا کودکان به دنبال برنامه ریزی برای پول 
خود باش��ند. این امر آنها را به س��مت بودجه بندی سوق خواهد داد، با این حال 
ش��ما نباید آنها را در این مسیر تنها بگذارید، درواقع شما باید تمامی اطالعات و 
کمک ه��ای الزم را در اختیار آنها قرار دهید. در نهایت این امکان را فراهم آورید 
که کودکان شما بتوانند با ارائه دالیل منطقی، از شما پول بیشتری را بخواهند و 
ی��ا قرض کنند که قبل از آن باید مقوله قرض گرفتن را به صورت کامل توضیح 
دهید. این امر نخستین اقدامات آنها در زمینه مذاکره بوده و اعتماد به نفس الزم 

را برای بیان خواسته های شان، ایجاد خواهند کرد. 
5-امکان درآمد داشتن را برای آنها ایجاد کنید 

این احتمال وجود دارد که کودکان خواهان پول بیش��تری باشند. بدون شک 
اگ��ر بخواهید هر بار به آنها مبالغ بیش��تری را اختصاص دهید، این امر به عادت 
رفتاری ش��ان تبدیل خواهد ش��د. به همین خاطر باید به دنب��ال راهکاری برای 
افزایش پول آنها باش��ید. برای این امر توصیه می ش��ود که برای انجام برخی از 
کاره��ا، مبلغی را مش��خص کنید. برای مثال کمک ک��ردن در تمیز کردن خانه، 
یکی از این موارد محس��وب می ش��ود. این امر باعث خواهد ش��د تا کودکان به 
خوبی به ارزش پول پی برده و به دس��ت آوردن آن را س��اده تلقی نکنند. در این 
رابطه حتی انجام برخی از کارها نظیر کس��ب نمرات خوب نیز می تواند گزینه  ای 

فوق العاده محسوب شود. 
6-طریقه بودجه بندی خود را برای آنها شرح دهید 

ش��ما نخستین الگوی فرزندان خود محس��وب می شوید، به همین خاطر بیان 
نحوه کارها، توس��ط شما جذابیت باالیی را به همراه خواهد داشت. در این رابطه 
توصیه می شود تا در رابطه با نحوه بودجه بندی های خود با کودکان صحبت کرده 
و نظرات آنها را جویا ش��وید. این امر باعث خواهد ش��د تا آنها به خوبی بتوانند 
انتظارات خود را با برنامه های ش��ما نیز هماهنگ س��ازند. ب��ا این حال هیچ گاه 
فراموش نکنید که ش��ما در حال توضیح دادن موضوعات برای کودکان هستید. 

به همین خاطر همه چیز را تا حد امکان باید ساده کنید. 
7-آنها را با خود به بانک ببرید 

بدون ش��ک هر فردی با بانک سروکار خواهد داشت. به همین خاطر ضروری 
اس��ت تا افراد نحوه انجام کارها را به خوبی ی��اد بگیرند. حضور فرزندان در کنار 

شما باعث خواهد شد تا آنها به خوبی با برخی از مسائل آشنا شده و پرسش هایی 
را در ذه��ن آنها ایجاد خواهند کرد که بیانگر آن اس��ت که ش��ما به هدف خود 
از این کار دس��ت پیدا کرده اید. در نهایت بهتر اس��ت تا از همان دوران کودکی 
برای فرزندان خود حس��ابی را باز کنید تا آنها ب��ه قرار دادن پول خود در بانک، 
ترغیب ش��وند. درواقع در دسترس بودن پول نقد، خود عاملی برای خرج کردن 

محسوب می شود. 
8-اهمیت اهداف بلندمدت را به آنها یاد دهید 

این امر یک واقعیت اس��ت که کودکان تنها به دنبال رفع خواس��ته های فعلی 
خود هس��تند. این امر در حالی اس��ت که یک مدیریت مالی درست تنها زمانی 
شکل خواهد گرفت که نگاهی به آینده نیز داشته باشید. به همین خاطر توصیه 
می شود تا اهمیت توجه به اهداف طوالنی مدت را نیز به آنها یاد دهید. بری مثال 
این احتمال وجود دارد که کودک ش��ما در س��ن پنج س��الگی، به یک دوچرخه 
نیاز پیدا کند. بدون ش��ک برای خرید آن نیاز است که از مدت ها قبل، پس انداز 
داشته باشید. به همین خاطر بسیار مهم است که تنها اهداف کوتاه مدت خود را 
مورد توجه قرار ندهید. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که هیچ گاه نباید تنها 
به آموزش بس��نده کرده و پس از آن کودکان خود را آزاد بگذارید. بدون ش��ک 
آنها به نظارت همیشگی و کمک مداوم نیاز خواهند داشت، با این حال این اقدام 
شما باعث خواهد شد تا در دوران نوجوانی و جوانی، به مانند فردی بالغ بتوانند 

در امور اقتصادی رفتار کنند. 
9-در رابطه با اخبار اقتصادی با یکدیگر گفت وگو کنید 

این امر که حوزه های مورد عالقه کودکان را شناسایی کرده و اخبار اقتصادی 
پیرامون آن را در معرض نمایش آنها قرار دهید، باعث خواهد ش��د تا به یکسری 
دانسته های بسیار خوب دست پیدا کنند. همچنین این امر که در رابطه با دالیل 
یک موضوع، با یکدیگر به گفت وگو بپردازید، باعث خواهد ش��د تا آنها از اهمیت 

مشورت گرفتن آگاه شده و تفکرات خود را با نظریات درست تر، اصالح کنند. 
10-طریقه استفاده از کارت های اعتباری را به آنها بیاموزید 

جهان امروز به س��متی در حال حرکت اس��ت که میزان اس��تفاده از پول نقد، 
به صورت مداوم در حال کم ش��دن اس��ت. به همین خاطر بس��یار مهم است که 
کودکان شما طریقه کار با کارت های اعتباری را یاد بگیرند. در این رابطه چندین 

بار به کودکان خود کمک کنید تا اقدامات مختلف را انجام دهند. 
11-اولویت بخشی را به آنها آموزش دهید 

هر فردی باید خریدی هوش��مندانه داش��ته باشد. درواقع شما نمی توانید همه 
چی��ز را در یک زمان خریداری کنی��د. به همین خاطر همه چیز باید با توجه به 
بودجه انجام ش��ود. در این رابطه بس��یار مهم است که کودکان بتوانند به خوبی 
اولویت بندی داش��ته باش��ند. برای رس��یدن به این هدف، ضروری است تا برای 
چندی��ن بار در این رابطه به کودکان خود کمک کرده و توصیه کنید که همواره 

از مشورت شما استفاده کنند. 
12-تکنیک های اقتصادی را به زبانی ساده برای آنها شرح دهید 
این امر که جدیدترین کتاب ها و مقاالت در زمینه اقتصاد را مورد بررسی قرار 
دهید، باعث خواهد ش��د تا مهارت های ش��ما در این زمینه افزایش پیدا کرده و 
آموزگار بهتر برای فرزندان خود باشید. در این رابطه فراموش نکنید که خواندن 
بس��یاری از مطالب برای کودکان ش��ما دش��وار و نامفهوم خواهد بود. به همین 
خاطر س��عی کنید تا برخی از موارد مهم را به زبانی س��اده به آنها منتقل کنید. 
درواقع آموزش های ش��ما باید مداوم باشد. در نهایت نباید اجازه دهید که آنها از 
شکست خوردن بترسند. در غیر این صورت ریسک پذیری و اعتماد به نفس آنها 

به صورت کامل نابود خواهد شد.
fool :منبع

راهکارهای آموزش مسائل مالی به کودکان 
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کان��ون  و  س��منان  ش��هرداری 
پ��رورش فک��ری کودکان اس��تان 
س��منان با ه��دف ه��م افزایی دو 
مجموعه  در راستای اجرای برنامه 
های شهر دوس��تدار کودک تفاهم 
نامه همکاری امضاء کردند . در این 
نشس��ت که با حضور سید محمد 
ناظم رضوی ش��هردار س��منان  و 
تع��دادی از مدیران ش��هرداری و 
نبی اله خدابخشی مدیر کل کانون 
پ��رورش فک��ری کودکان اس��تان 
س��منان و مدی��ران این س��ازمان 
برگزار ش��د، ش��هردار س��منان به 

زمینه های همکاری دوجانبه در حوزه کودک اشاره کرد و گفت: ظرفیت 
خوبی در راس��تای ایجاد زیرساختهای مخصوص کودکان در شهر وجود 
دارد که می توان با استفاده از فرصتهای پیش روی شهرداری و کانون و 

در راستای شهر دوستدار کودک ، گام های اساسی برداشت . 

مدی��ر کل کانون پرورش فکری کودکان اس��تان س��منان نیز در این 
نشست با بیان اینکه یکی از رویکردهای جدی کانون برقراری ارتباط با 
نهادهای دیگر و اجرای برنامه های مش��ترک است و امضای تفاهم نامه 
با دس��تگاه های گوناگون با همین هدف انجام می ش��ود گفت: مخاطب 

اصلی برنامه ه��ای کانون ، کودک و 
نوجوان اس��ت و  حرکت ش��هرداری 
در راس��تای ش��هر دوس��تدار کودک 
نیز با برنامه های فرهنگی و آموزش��ی 
مش��ترک می تواند اس��تمرار داشته 

باشد .  
 در پایان این نشس��ت، تفاهم نامه 
هم��کاری فرهنگی و آموزش��ی بین 
ش��هرداری س��منان و کانون پرورش 
فکری کودکان اس��تان س��منان و در 
راستای ش��هر دوس��تدار کودک  به 

امضای دو طرف رسید.
شایان ذکر اس��ت موضوع کودکان 
از س��ال ۱۹۹0 در س��ازمان ملل متحد به صورت جدي مطرح و پیمان 
حقوق کودک ش��امل ۵۳ بند امضا شد. ابتکار شهرهای دوستدار کودک 
در ایران از سال ۱۳۹۷ در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته و سمنان 

نیز یکی از نامزدهای احتمالی اجرای پایلوت مطرح است .

 در جلسه هم اندیشی سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
با کارشناسان حوزه فرهنگی هنری در خصوص اجرای برنامه های متنوع 
در شب های پاییز با هدف ایجاد نشاط و سرزندگی در سطح شهر، بحث 
و تبادل نظر شد. که در این جلسه سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزش��ی شهرداری سمنان با اش��اره به برگزاری رویداد شونشینی در 
شب های پاییز س��منان، اظهار داشت: در سال گذشته همکاری خوبی 
با موسسه سمن بویان در خصوص رویداد فرهنگی هنری " شونشینی" 
در راس��تای معرفی مفاخر و ظرفیت های فرهنگی، هنری شهر سمنان 

برگزار شدکه با استقبال بی نظیر شهروندان سمنانی واقع شد.
عباس بابایی در ادامه گفت: با توجه به اوقات شبانگاهی نسبتاً طوالنی 
ش��اد،  مجموعه مدیریت ش��هری در نظر دارد تا با برنامه ریزی منظم و در ایام پاییز و عدم فضای مناس��ب جهت حضور خانواده ها در محیطی 

جام��ع رویداد های فرهنگی،هنری منظم��ی را بعد از ماه صفر مصادف 
با هفده ربیع االول تدوین کند تا خانواده ها بتوانند با توجه به س��الیق 
خودش��ان از شرایط موجود استفاده نمایند و اوقات خوبی در شب های 
پاییز س��منان فراهم ش��ود.  وی با اش��اره به وظیفه مدیریت شهری در 
زمینه ایجاد نش��اط و پویایی در ش��هر گفت: با استفاده از ظرفیت های 
هنرمن��دان و فع��االن عرصه فرهنگی و هنری ش��هر س��منان می توان 
اتفاقات بس��یار خوبی را در ش��هر س��منان رقم زد . سرپرست سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزش��ی شهرداری س��منان در این جلسه با تاکید 
بر اینکه باید محوریت و اهداف برنامه های فرهنگی و هنری مش��خص 
ش��ود، اظهار داشت: برنامه های فرهنگی هنری شهر باید با ایجاد نشاط 

و در راستای نگاه به همه شهروندان سامان دهی شود.

محم��د همتی گفت :  این بانک که با هدف شناس��ایی اطالعات مفاخر 
س��منان صورت می گیرد در قالب یک طرح پژوهش��ي  جمع آوري و در 
مجموعه اي گردآوري خواهد ش��د. وی شهرت استان سمنان را در متون 
تاریخ��ی ب��ه دیار کومش یا قومس عنوان کرد و گفت : س��منان از دیرباز 
مهد بسیاری از بزرگان و مفاخر برجسته فرهنگی ، علمی ، دینی و عرفانی 
ب��وده و ه��م اکنون نیز همچنان به عنوان منطقه ای نخبه پرور ش��ناخته 
می ش��ود. همتی در خصوص ضرورت اجرای این طرح نیز ابراز داشت : با 
توجه به اینکه هیچگونه بان��ک اطالعاتی پیرامون مفاخر فرهنگی ، دینی 
، علمی و سیاس��ی ، فلسفی و حتی ورزشی و اجتماعی پیرامون نام آوران 
این اس��تان وجود ندارد ل��ذا ضرورت انجام چنی��ن طرحی بیش از پیش 
احساس می شود. وی ادامه داد: بزرگانی از گذشته چون بایزید بسطامی ، 
ش��یخ ابوالحسن خرقانی ، حاج مالعلی سمنانی ، شیخ عالءالدوله سمنانی 

و در دوران معاص��ر چهره های نامداری همچون پروفس��ور دکتر غالمرضا 
اعوانی ، پروفسور فرهاد موسوی ، استاد عبدالرفیع حقیقت و....  از مفاخر 

و نام آوران برجسته این مهد می باشند. این عضو شورا هدف از ایجاد این 
گنجینه را دسترس��ی ساده و آسان به اطالعات اس��ناد هویتی مشاهیر و 
علما دانست و گفت :  حفظ ارزشها و معرفی و شناحت این بزرگان برعهده 
ماست که چنین ارزش��های واالیی را زنده نگاه داشته و به فرزندانمان در 
س��ال های آتی بسپاریم. رئیس کمیسیون فرهنگی ش��ورا در ادامه افزود: 
یکی از مهمترین مس��ائلی که در عرصه فرهنگی فراموش ش��ده و خال آن 
نیز احساس می شود، ناشناخته ماندن بسیاری از بزرگان و مفاخر این دیار 
و ایجاد دبیرخانه دائمی از مشاهیر و مفاخراست که امیدواریم با گردآوری 
اطالعات مربوط به این بزرگان اقدامات موثری در جهت شناس��اندن آنان 
انج��ام گیرد.  همتی در پایان تاکید کرد : تدوین این طرح به س��فارش و 
همکاری س��ازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان پس از 

تصویب نهایی به مرحله اجرا خواهد رسید .

تحولی چشم گیر با تصویب الیحه قانون اتش نشانی و خدمات ایمنی
مدیر کل امور اقتصادی و خدمات امور مالی سازمان شهرداریها در سمنان 
گفت: در سال گذشته ۳0 دستگاه ماشین آالت نیمه سنگین و سنگین در 
آتش نش��انی های استان ها  توزیع ش��د و قرار است ۷0 دستگاه دیگر به 

ماشین آالت حوزه شهرداری ها اضافه شود. 
محسن کوش��ش تبار با بیان اینکه تعدادی از این ماشین آالت قطعا به 
استان سمنان تخصیص داده خواهد شد و اولویت با شهرهای تازه تاسیس 
است، افزود: وزارت کشور، دولت تدبیر و امید باوجود همه کمبودها و کسری 
ها از بدو ورودش در حوزه مدیریت ش��هری و روس��تایی دغدغه جدی در 
حوزه آتش نشانی و حوزه ایمنی شهرها داشته و این امر جزء اولویت ها قرار 

داده است و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. 
وی اظهار داشت: در کشور ۱۴00 ایستگاه آتش نشانی فعال وجود دارد 
که نیاز کش��ور ۲000 ایستگاس��ت و امیدواریم تا پایان س��ال جاری ۲۵0 
ایس��تگاه دیگر راه اندازی ش��ود و در حوزه دهیاری ها ۹00 ایستگاه آتش 

نشانی وجود دارد در حالی که نیاز ما بیش از هزار ایستگاه است، و امیدواریم 
بتوانیم این تعداد را افزایش دهیم. کوش��ش تبار با بیان اینکه از س��ال ۹۳ 
تا کنون ۶۳ دس��تگاه ماشین آالت تحویل دادیم، خاطر نشان کرد: امسال 
۱۹00 دست لباس آتش نشانی خریداری و ۱۹00 دستگاه تجهیزات فردی 

اضافه خواهد شد.  وی تصریح کرد: پیش بینی خرید ۸00 دستگاه تنفسی 
به ناوگان آتش نشانی کشور اضافه خواهد شد. تجهیزات مقابل عزم و اراده 
شما هیچ ارزشی ندارد.  کوشش تبار خطاب به آتش نشانان گفت: تجهیزات 
اصال قابل مقایسه با آورده شما نیست، حتی در قسمت مالی نیز نمیتوانیم 
حرمت حریم و ش��ان ش��ما را برآورده کند، معامله شما با خدایی است که 

حسین را در الگوی شما قرار داد، و برکتش برای دنیا و آخرت شماست.
مدیر کل امور اقتصادی و خدمات امور مالی سازمان شهرداریها در پایان 
خبر خوشی نیر برای آتش نشانان داشت: در حوزه تجهیزات با همه بضاعت 
های محدود آتش نشانان را به امکانات مجهز خواهیم کرد و در حوزه قوانین 
و مقررات باید بگوییم اقدامات خوبی در حال انجام اس��ت، از جمله خال ما 
نردبان هیدرولیک اس��ت که مذاکراتی با حوزه مدیریت بحران کشور برای 
تامین اعتبار نردبان انجام داده ش��ده اس��ت و از جمله دیگر اقدامات بحث 
الیحه قانون آتش نش��انی و خدمات ایمنی اس��ت که با تصویب این قانون 

تحول چشم گیری در حوزه شهرداری ها خواهیم داشت.

 سرپرس��ت مدیری��ت بافت تاریخی از هزینه ک��رد  ۳0 درصد اعتبارات 
دس��تگاههای اجرای��ی برای بازآفرینی در بافت تاریخی و فرس��وده ش��هر  
خبر داد.  س��عید پرسا افزود : در جلسه کمیته تخصصی ستاد باز آفرینی 
شهرس��تان سمنان که در شهرداری سمنان  و با حضور کلیه اعضای ستاد 
برگزار ش��د قراردادهای منعقد شده برای پروژه های بازآفرینی سال ۹۷ و  
همچنین نهایی ش��دن پروژه های بازآفرینی سال ۹۸ بررسی گردید. وی 
گفت : در جلسه مذکور مقرر گردید با عنایت به اینکه ۳0 درصد از جمعیت 
شهر در بافت فرسوده و تاریخی سکونت دارند تمام دستگاههای اجرایی بر 
اساس آئین نامه اجرایی باز آفرینی شهری پایدار ۳0 درصد اعتبارات خود را 

برای بازآفرینی در این قسمت شهر هزینه کنند. 

مسئول س��تاد باز آفرینی شهرستان سمنان در ادامه بیان کرد در بحث 
اقدام مشترک در پروژه های بازآفرینی همه دستگاههای اجرایی همکاری و 

مساعدت الزم را می بایست بعمل آورند. 
پرس��ا خاطرنش��ان کرد در این جلس��ه مقرر گردید که  بحث تخصیص 
بودجه دولتی برای پروژه های باز افرینی سال ۹۷ و ۹۸ توسط نمایندگان 

اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان پیگیری گردد .
ش��ایان ذکر است نمایندگان ش��رکت آب و فاضالب شهری، شرکت 
توزی��ع نیروی برق شهرس��تان س��منان، اداره کل نوس��ازی مدارس ، 
فرمانداری س��منان، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ، 
اداره کل راه و شهرسازی  و شرکت گاز  در این جلسه حضور داشتند .

برنامه ریزی و ساماندهی متکدیان سطح شهر نیازمند همکاری و تعامل 
مسئولین با فرمانداری و بهزیستی و سایر دستگاههای اجرایی است مجید 
نظری تکدی گری را یکی از معضالت و آسیب های جدی دانست و گفت:  
همه روزه شاهد حضور کودکان کار در معابر ، چهارراهها و میادین هستیم 
که عالوه بر نارضایتی مردم ، باعث چهره نازیبا در ش��هر ش��ده است . این 

عضو شورا افزود: متاسفانه در این زمینه چون دستگاههای اجرایی بصورت 
مجزا عمل می کنند معموال خروجی الزم به دس��ت نمی آید. نظری ادامه 
داد: قانون جدی در برخورد با متکدیان و کودکان کار وجود ندارد و  هر بار 

پس از جمع آوری آنان ، مجددا بصورت تیم ثابت وارد میادین می شوند.
وی نا آگاهی مردم و کمک به متکدیان را از روی ترحم و دلسوزی عنوان 

کرد و گفت : والدین اکثر این کودکان معتاد هستند و کمک های مردمی 
باعث س��وء استفاده بیشتر کودکان توسط  والدینشان می شود . نظری در 
پای��ان تاکید کرد: برنامه ریزی و س��اماندهی این اف��راد نیاز به همکاری و 
تعامل مسئولین با فرمانداری و بهزیستی و سایر دستگاههای اجرایی دارد و 

خواستار رسیدگی و پیگیری آن شد.

آماده بودن 12 غرفه سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 

جهت واگذاری از طریق مزاید در شهر سمنان
سرپرست سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های 
سمنان  ش��هرداری  کشاورزی 
از واگذاری ۱۲ غرفه س��ازمان 
س��اماندهی مش��اغل از طریق 
مزای��ده خب��ر داد.   احس��ان 
واگذاری  مکانه��ای  به  افضلی 

مغازه ها در سطح شهر اشاره کرد و گفت: کانکس بلوار حکیم الهی 
جنب خندق، کانکس موقت شماره ۱ درب ورودی پارک کوهستان، 
میدان عدالت مغازه ش��ماره دو، کانکس بلوار قائم، مغازه ش��ماره ۷ 
بازارچه نگارس��تان، مغازه های شماره ۲ و ۴ و ۵ و ۶ بازارچه ترنج، 
مغازه شماره ۲ بازارچه والیت و حجره شماره ۱۵ واقع در فاز سه از 
جمله این ۱۲ غرفه می باش��ند.  وی خاطر نشان کرد: عالقه مندان 
می توانند جهت دریافت اسناد به سایت سازمان ساماندهی مشاغل 
به نش��انی www.mayadin.semnan.ir  مراجعه و یا با شماره 

تلفن  ۳۳۳۲۲0۲۱ داخلی ۲۸ تماس حاصل فرمایند.

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
سمنان :

ابالغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت 
تاکسی های اینترنتی از سوی وزارت کشور 

و  سازمان حمل  سرپرست 
بار و مس��افر شهرداری  نقل 
س��منان ب��ا اعالم ای��ن خبر 
دس��تورالعمل  این  در  گفت: 
فعالی��ت ش��رکت های حمل 
و نق��ل مبتنی ب��ر اینترنت و 
آن ها شناخته شده  استقالل 

و در عین ح��ال ضابطه های قانونی این فعالی��ت و نحوه نظارت 
مشخص شده است.  کاش��ی با اشاره به اینکه این شرکت ها زیر 
مجموعه ش��هرداری و نهاد دیگری نخواهد بود، اما وزارت کشور 
و ش��هرداری ها بر ان نظ��ارت خواهند کرد گفت: دس��تورالعمل 
به گونه ای تنظیم ش��ده اس��ت که دغدغه و نیاز ه��ای هر چهار 
ذی نفع اصلی را در نظر بگیرد؛ مس��افران، رانندگان ش��هرداری 
و ش��رکت ها هر کدام مسائلی داش��تند که اگر پیگیری نمی شد 
کالف تاکسی های اینترنتی همچنان پیچیده می ماند. وی اظهار 
داشت: خودرو های شخصی که به عنوان تاکسی اینترنتی فعالیت 
می کنند باید با نصب عالمت مش��خص کننده پشت شیشه جلو 
متمای��ز ش��وند و در هنگام ت��ردد از خودرو های ش��خصی قابل 
تش��خیص باشند. سرپرس��ت س��ازمان حمل و نقل بار و مسافر 
عنوان کرد: تاکس��ی های هر ش��هر می توانند در صورت موافقت 
ش��هرداری ها در تاکس��یرانی اینترنتی فعالیت کنند. کاش��ی در 
پای��ان مطرح کرد: ش��رکت ها بای��د قبل از ورود به هر ش��هر با 

شهرداری آن قرارداد ببندند.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین 
سازمان بازرسی کل کشور در سمنان

 سرپرس��ت مرکز علمی کاربردی شهرداری س��منان از برگزاری 
دوره آموزشی آشنایی با قوانین بازرسی کل کشور با حضور مدیران 
و معاونین  شهرداری های استان سمنان در این مرکز خبر داد. سید 
محمد خاتمی در ادامه با اش��اره به اینکه این دوره چهارش��نبه ۱0 
مهرماه در س��الن شهدای مدافعان حرم برگزار شد، گفت : این دوره 
آموزش��ی با تدریس استاد س��المت منش معاونت بازرسی سمنان 
اجراء شد. وی در ادامه  هدف از برگزاری این دوره آموزشی  را  ارتقا 
سطح دانش کارکنان جهت تسهیل در انجام کارها و کاهش تخلفات 

اداری در شهرداری ها عنوان کرد .

افزایش 2500 مترمربعی سرانه فضاهای سبز 
شهری در سمنان

معاون توس��عه و مدیریت منابع از آغاز عملیات محوطه سازی ضلع 
جنوبی بوس��تان دولت خبر داد. مهیار گرانمهر گفت: همزمان با هفته 
دولت امسال فاز اول بوستان جدید االحداث دولت واقع در ضلع شمالی 
می��دان معلم با هماهنگی و همراهی معاون��ت محترم هماهنگی امور 
عمران��ی اس��تاندار جناب آقای دکتر فخری و منطقه ۲ ش��هرداری به 
بهره برداری رس��ید که از امروز فاز دوم تکمیل این بوس��تان در دست 
اجراس��ت. گرانمهر ضمن اش��اره به طراحی ویژه بوستان که از ترکیب  
واش بت��ن و س��نگ در کف تا نورپردازی خ��اص درختان و محوطه و 
استفاده از گویهای نورانی و فضای سبز فانتزی... استفاده شده ، مساحت 
این بوس��تان را ۲۵00 مترمربع اعالم کرد و گفت : این محوطه شامل 
لچکی های سبز، المان، آبنما، مبلمان شهری و.... است. معاون توسعه 
و مدیری��ت منابع هدف از ایجاد این فضای ش��هری را افزایش س��رانه 
فضاهای س��بز شهری، بهبود شاخص های سالمت و ایجاد نشاط برای 
شهروندان و بهبود سیما و منظر شهری برشمرد. وی در ادامه به هزینه 
احداث بوستان اشاره کرد و گفت: کم هزینه بودن کار نسبت به ماهیت 
و منظر ایجاد شده از ویژگی های این بوستان است و این مدل هزینه 
کرد قابلیت گس��ترش در توسعه و بهسازی سایر فضاهای شهری را در 
سطح شهر داراست. گرانمهر در پایان توسعه فضای سبز و بوستان های 
ش��هری را از اولویت های مدیریت شهری برشمرد و خاطر نشان کرد: 
در س��ال جاری نیز عملیات عمرانی چندین بوستان توسط شهرداری 

مناطق دوگانه شهر در حال انجام است.

سمنان شهر
گزیده ای از اخبار مدیریت شهری سمنان

سرپرستی و خبرنگاری استان سمنان - حسین بابامحمدی

اخبار

در راستای اجرای برنامه های »سمنان، شهر دوستدار کودک« انجام شد

گسترش فعالیتهای فرهنگی حوزه کودک در سمنان

برنامه های متنوع در شب های پاییز با هدف ایجاد نشاط و سرزندگی در سطح شهر سمنان

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سمنان از تشکیل بانک جامع اطالعات مشاهیر و مفاخر فرهنگي این شهر خبر داد. 

شناسایی اطالعات مفاخر سمنان در قالب یک طرح پژوهشی

مدیرکل امور اقتصادی و خدمات امور مالی سازمان شهرداریها، از اضافه شدن 70 دستگاه ماشین آالت در حوزه شهرداری ها خبر داد

30درصد اعتبارات دستگاههای اجرایی برای بازآفرینی در بافت تاریخی و فرسوده شهر سمنان

عضو شورای شهر سمنان: تکدی گری یکی از معضالت و آسیب های جدی شهر سمنان
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در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار شد:
نشست مشترک فرماندهان بسیج وزارت نیرو با فرماندهان ارشد استانی 

بسیج کارمندی وبسیج متخصصین 
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس جلسه مشترک فرماندهان 
بسیج وزارت نیرو ، فرماندهان ارشد بسیج کارمندان ، متخصصین و فرماندهان بسیج صنعت آب وبرق استان با 
حضور مدیریت عامل ، معاونین و مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار گردید . در ابتدای جلسه 
مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیرعامل شرکت توزیع برق و رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در 
استان طی سخنانی آمادگی کامل صنعت آب وبرق استان درهمکاری و تعامل با بسیج وزارت نیرو وکارمندان 
استان را اعالم نموده و مورد تاکید قرار دادند.  در این نشست  هاشم صحرا پورمعاونت بسیج استانهای وزارت 
نیرو ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت : برگزاری این نشست  بمنظور تحقق دو هدف مهم ، معرفی 
فرمانده ارشــد استان و هماهنگی در فعالیت های شــورای انسجام بخشی بسیج صنعت آب وبرق استان میباشد. وی تشریح کرد : وزارت نیرو در بین 
وزارتخانه ها در زمره وزارتخانه تخصصی می باشد بنابراین  با همکاری شایسته بین اعضای بسیج در وزارت نیرو میتوان از این توانمندی بهره بیشتری 
برد. معاونت بسیج استانهای وزارت نیرو گفت : افزایش تعامل، همکاری و هماهنگی میان بسیج ادارات و متخصصین با وزارت نیرو ، استفاده  از توانمندی 
وظرفییت  افراد بسیجی در صنعت آب و برق وایجاد انسجام ویکپارچگی در انجام ماموریت های محوله  از مهم ترین اهداف وزارت نیرو میباشد . در ادامه 
خانم دکتر کاکاوند مسئول طرح جهاد روشنایی سازمان بسیج مهندسین استان  بااشاره به آموزش 60 نیروی جهادی بسیجی در سازمان نظام مهندسی 
ساختمان در بحث احداث و تجهیز نیروگاههای خورشیدی ،در خصوص طرح جهاد روشنایی اضافه نمود:  تجهیز  100هزار واحد مسکونی به نیروگاههای 

خورشیدی 5 کیلو وات و احداث  5 ناحیه جهت  احداث نیروگاهها در قزوین در دستور کار خود قرار داده است.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه:
قدردانی معاون استاندار از مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

منطقه ارومیه 
ارومیه- رونق:   آرامون معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و جانشین ستاد اجرایی خدمات سفر استان 
آذربایجان غربی ضمن اهدای لوح تقدیر از اقدامات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در ارائه خدمات مطلوب 
به مسافران تابستانی در جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی بین راهی قدردانی کرد. احمد مجرد مدیر منطقه 
ارومیه درباره پاره ای از اقدامات صورت گرفته گفت: در طول تابســتان ۹۸ بالغ بر ۳۷5 بازدید کارگروه کمی و 
کیفی از جایگاههای عرضه سوخت صورت گرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲0 درصد افزایش یافته 
است.  وی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه به استناد دستورالعمل ستاد خدمات سفر 
استان، عضو دو کمیته حمل و نقل و کمیته تنظیم بازار است و در این کمیته ها با برنامه ریزی صورت گرفته بالغ 
بر ۲6 بازدید تلفیقی و مشترک از مجتمع های خدماتی و رفاهی انجام داده است این مقام مسئول تصریح کرد: خدمات این شرکت بصورت شبانه روزی 

بوده و مردم و مسافران در صورت بروز هرگونه نارسایی در ارائه خدمات و شکایت با مرکز پاسخگویی 0۹6۲۷ تماس حاصل نمایند. 

پیروزی نهایی جبهه مقاومت حتمی و نزدیک است
قم - خبرنگار فرصت امروز: تولیت مسجد مقدس جمکران با اشاره به پیروزی های محور مقاومت 
در منطقه گفت: پیروزی نهایی جبهه مقاومت حتمی و نزدیک است. به گزارش مرکز خبر مسجد مقدس 
جمکران، حجت االسالم والمســلمین رحیمیان در دیدار خانواده سید حسن نصراهلل ضمن گرامی داشت 
یاد و خاطره شــهید هادی نصراهلل، شهادت ایشان را منشأ تحولی عظیم در تثبیت حقانیت و محبوبیت 
حزب اهلل لبنان دانست و اظهار کرد: در مقایسه با فرزندان رؤسا و رهبران جهان عرب استثنایی است که 
فرزند رهبر مقاومت در خط مقدم نبرد با صهیونیست ها تا آخرین گلوله بجنگد تا شهید شود و جنازه اش 
به اسارت دشمن دربیاید. وی با اشاره به توطئه های جبهه استکبار علیه حزب اهلل از آغاز تاکنون گفت: همه 
این توطئه ها سبب محبوبیت و قدرت بیشتر حزب اهلل شده است. تولیت مسجد مقدس جمکران تحوالت عالم در 50 سال اخیر را بسیار عظیم 
و شگرف دانست و افزود: نخستین جنگ رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی مصر، اردن و سوریه به پیروزی سریع آن منتهی و بخش هایی از 
سرزمین های عربی تصرف شد اما چهل سال بعد و درحالی که اسرائیل از جمیع جهات نظامی مجهزتر شده بود در مواجهه با گروه کوچکی از 
شیعیان به نام حزب اهلل، برای نخستین بار زهرشکست را چشید. امروز مقاومت و پیروزی های انصار اهلل در یمن در برابر تمام جبهه استکبار، باعث 
شگفتی عالم شده است. رحیمیان در پایان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و آیاتی از قرآن کریم، پیروزی جبهه مقاومت را حتمی و 
نزدیک دانست و خاطرنشان کرد: سقوط مستکبرین یکایک جلوی چشمان ما در حال رقم خوردن است و رژیم صهیونیستی که روزگاری شعار از 

نیل تا فرات را سر می داد امروز از ترس مقاومت دیوار بتنی دور خود می کشد و خود را در منطقه ای کوچک محدود کرده است.

شهردار گرگان: آغاز مطالعات اجرای بوستان عبادت در گرگان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، عبدالرضا 
دادبود عصر امروز در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر گرگان که با حضور 
ذاکران اهل بیت)ع( برگزار شــد، اظهار کرد: یکی از مهمترین محافلی که در شهرها برگزار می شود محافل 
ذاکران اهل بیت)ع( است که برکات زیادی را برای شرکت کنندگان به ویژه جوانان به همراه دارد.وی ادامه 
داد: سعی ما در شهرداری گرگان در ایام و مناسبت های مختلف به ویژه ایام محرم بر این بوده فضاسازی بسیار 
خوبی را داشــته باشیم و بتوانیم با تعامل دو طرفه شرایط فعالیت های هیات های عزاداری را بهبد ببخشیم.
شهردار گرگان تصریح کرد: نگاه ما در شهرداری گرگان توجه به مباحث ارزشی و دینی در برنامه های فرهنگی 
اســت و حتی در پیوســت های فرهنگی پروژه های عمرانی این موضوع مورد تاکید بوده و خواهد بود.دادبود گفت: برای اولین بار در شهرداری گرگان 
طراحی بوستان عبادت در دستور کار قرار گرفته است که می تواند در موضوعات گردشگری مورد توجه قرار گیرد.وی اضافه کرد: این پارک به صورت 
پایلوت در گرگان ساخته خواهد شد و امیدواریم تا دهه فجر امسال بتوانیم مطالعات آن را به پایان برسانیم و در سال آینده آن را اجرایی کنیم.شهردار 
گرگان تصریح کرد: ما در سطح شهر 5۳ پارک داریم که بنا داریم در مطالعات اولیه کلبه هایی با عنوان کبله های فرهنگی با هدف ترویج مباحث دینی 

و فرهنگی بسازیم.دادبود گفت: این کلبه ها عالوه بر تقویت اقدامات فرهنگی می تواند سطح امنیت را در پارک ها افزایش خواهد یافت.

اهداء کارت آتش نشان افتخاری به استاندار گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: به مناسبت هفته روز آتش نشانی و ایمنی، شهردار گرگان کارت آتش نشان افتخاری را به 
استاندار گلستان اهداء کرد.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشان، 
مراسم گرامیداشت از این قشر پرتالش در سالن اجتماعات استانداری گلستان با حضور استاندار گلستان، شهردار گرگان و سایر 
مقامات استانی و شهرستانی برگزار شد.در این مراسم استاندار گلستان ضمن تقدیر از تالش های آتش نشانان در شهرهای مختلف 
استان، موضوع فرهنگ سازی و آموزش همگانی در حوزه پیشگیری از وقوع حوادث را به عنوان یک اصل دانست.هادی حق شناس 
رعایت نکات ایمنی در ساخت سازه های بلندمرتبه را به عنوان یک اصل مهم دانست و گفت: انجام بیش از چهار هزار عملیات امداد و 
نجات در سال گذشته توسط آتش نشانی شهرداری های مختلف استان گلستان نشان از اهمیت توجه به موضوع ایمنی و پیشگیری از 
حوادث دارد.وی اضافه کرد: تربیت آتش نشانان داوطلب و آموزش حداقل یک نفر از افراد خانواده و آشنایی آنان با موضوعات ایمنی و 
پیشگیری از حوادث و روش مقابله با حوادث مختلف به ویژه حادثه حریق باعث کاهش وقوع حوادث خواهد شد و در ادامه در صورت 
بروز حادثه، اقدامات امدادی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.گفتنی است، در انتهای این مراسم، شهردار گرگان کارت آتش نشان 

افتخاری را به استاندار گلستان اهداء کرد. همچنین در این مراسم از آتش نشانان نمونه استان گلستان تقدیر شد.

آمادگی کامل ناجا  برای تامین امنیت زائران اربعین در مرز مهران 
ایالم - خبرنگار فرصت امروز: سردار نورعلی یاری در مراسم صبحگاه مشترک گرامیداشت هفته 
ناجا اظهار داشت: فن آوری روز دنیا امروز در اختیار پلیس ایران برای برقراری امنیت است.فرمانده انتظامی 
استان ایالم از آمادگی کامل ناجا  برای برقرای امنیت زائران اربعین در مرز مهران خبر داد و گفت: تمهیدات 
الزم برای حضور حداکثری زائران در مرز مهران اندیشیده شده است. فرمانده انتظامی استان ایالم گفت: 
وجود نیروی متعهد و متخصص و اســتفاده از فن آوری روز دنیا در نیروی انتظامی اســتان ایالم موجب 
شده تا امن ترین مرزها از آن جمهوری اسالمی ایران و خاصه استان ایالم باشد. سخنران مراسم صبحگاه 
مشترک فرماندهی انتظامی استان ایالم به مبارزه با قاچاق در مرزهای استان ایالم اشاره کرد و ادامه داد:  با 
تالش شبانه روزی و همکاری خوب مردم قدم های بسیار مثبت و ارزنده ای برای جلوگیری از قاچاق کاال و ارز، حراست از مرزها و کاهش سرقت ها 
برداشته است. یاری ماموریت بزرگ و تاریخی اربعین را عنایت الهی به پلیس عنوان کرد و افزود: این ماموریت که از سال ۹5 آغاز شده  ماموریتی 
معنوی اســت که با عشق و عالقه به انجام می رســد و تاکنون پلیس ایالم امنیت تردد 15 میلیون زائر در مرز مهران را برقرار کرده است.وی با 
پیش بینی حضور 4 میلیون زائر در اربعین ۹۸ گفت: به طور قطع ۷0 درصد تردد زائران از مرز مهران خواهد بود.فرمانده انتظامی استان ایالم 
گفت: تمهیدات الزم برای حضور حداکثری زائران در مرز مهران اندیشیده شده و برای اجرای این ماموریت با تمام توان در آمادگی کامل هستیم.

برگزاری جلسه کمیته برگردان کافوهای نوری شهرستان رودسر در 
مخابرات منطقه گیالن 

 رشت- مهناز نوبری:  جلسه ی کمیته گردان کافوهای نوری  شهرستان رودسر ، با حضور مهندس رنجی رئیس اداره مخابرات شهرستان 
رودسر ، اعضای محترم کمیته و پیمانکار مربوطه در اداره نظارت ، آزمایش و تحویل شبکه انتقال مخابرات گیالن برگزار شد . 
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اخبار

همــدانـ  فاطمه صنیعی وحید: مهرداد  حمزه در یادداشــت های 
خویش پیرامون اجالس جهانی راه ابریشــم نوشت : یک فنجان چای کنار 
جاده ابریشــم ؛ همدان ، به عنوان پایتخــت تاریخ و تمدن ایران زمین، در 
روزهای آغازین پاییز 1۳۹۸ میزبان ششــمین نشســت های جهانی جاده 
ابریشــم است تا بار دیگر ثابت کند این شــهر از قدیم االیام تاکنون محور 
مهم ترین اتفاقات فرهنگی در جهان بوده است. این شهر با برج و باروهایش،با 
مهندسی دایره وارش و با آب و هوای کوهستانی و بی نظیرش همواره در طول 
تاریخ کانون توجه حکومت های مختلف بوده و هست. همدان به عنوان یکی 
از شاه راه های اصلی بازرگانی در جاده ابریشم قدیم به عنوان حلقه واسطی 
بوده که شرق آسیا به قلب اروپا را متصل کرده و دو کاروان سرای »تاج آباد« 
و »فرســفج« گواه این مدعاست که همدان ماوای بازرگانان این جاده بوده 
است. اکنون که با ابتکار کشور چین، سازمان جهانی یونسکو به دنبال احیای 
جاده ابریشم به عنوان یک راه ارتباطی مهم در مبادالت اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی کشورهای این مسیر است، به کشورها و شهرهای قدیم این جاده 
بســنده نشده و پروژه "راه ابریشم جدید" تعریف شده است. از این رو همه 
ساله سلسله نشست هایی با موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
با حضور کشورهای عضو راه ابریشم برگزار و پیرامون مباحث مختلفی بحث 
و تبادل نظر می شود که همدان به نمایندگی از سرزمین پهناور ایران میزبان 
ششــمین دوره این نشست ها بود.  توجه به ثبت زنجیره ای آثار موجود در 
مســیر راه ابریشم از جمله کاروانســراهای این جاده، اشتراکات فرهنگی و 
اجتماعی از جمله مذهب، آداب و رســوم، ورزش، غذا، سبک زندگی و.... از 
جمله مهم ترین مباحث مطرح شده در این نشست ها بود که انتظار می رود 
در آینده نتایج ملموس آن برای ساکنان حاشیه این جاده مشخص شود. در 

این میان همدان به عنوان یکی از غنی ترین شهرهای جاده ابریشم در حوزه 
آثار ملموس و ناملموس قطعا می تواند نقش کلیدی ایفا کند.

آثار به جامانده از دوره های مختلف تاریخی در کنار آثار بی نظیر طبیعی 
به عنوان میراث ملموس بشــریت و نیز تنوع میراث ناملموس این شــهر و 
استان از جمله گستردگی و تنوع صنایع دستی اش، آداب و رسوم خاصش، 
فرهنگ شفاهی بی مثالش و غذاها و خوردنی ها دلچسبش و.... همه و همه 
می تواند اشتراکات فراوانی را با مردمان ساکن در حوزه راه ابریشم رقم بزند.

همدان تنها شهر دنیاست که از بدو شکل گیری تا کنون در همین نقطه 
جغرافیایی بوده و هست و به عنوان کهن ترین پایتخت جهان امروز می تواند 
نقش تسهیل گر در بازیابی هویت جاده ابریشم بازی کند بنابراین برگزاری 
ششــمین نشست های تخصصی راه ابریشم در این شهر تنها شروع یک راه 
اســت. بی شک احیای راه ابریشــم می تواند دنیا را به سمت صلح و آرامش 
ســوق دهد و دنیایی بســازد که رنگ ها در آن جایگاه ویژه ای دارند، طعم 
غذا ها دوســت داشتنی تر اســت، مردم با هر مرام و مسلکی بیشتر به هم 

احساس نزدیکی می کنند تا دوست داشتن یکدیگر به عنوان حلقه مفقوده 
دنیای امروز، دوباره رنگ و بویی تازه بگیرد. در طول ســال ها و ســده های 
مختلــف مردم با باورهای متفاوت، مذاهب مختلف و فرهنگ های گوناگون 
در کنار یکدیگر در جاده ابریشــم با صلح و صفا با هم زیســته اند و همدان 
به عنوان شهری محوری در این جاده تمثیل واقعی این موضوع است. آنجا 
که کلیســا و کنیسه در کنار مساجد قرار گرفته و آنجا که در گوشه و کنار 
شهر مزاراتی است برای بزرگان و مردم عادی مسلمان و یهودی و مسیحی؛ 
این ها نشــان از زیست مسالمت آمیز مردمانی با عقاید مختلف در این دیار 
دارد امری که امروز متولیان برگزاری نشست های تخصصی جاده ابریشم به 

دنبال آن هستند.
 کافیست تاریخ را ورق بزنی، نشانه های زیستی مردمان جاده ابریشم در 
آن فراوان است از بناهای موجود در این جاده تا حتی همان استکان چای به 
عنوان یک میراث مشترک ناملموس. این ها همه نشان از یک اتفاق دارد. در 
همان سال های دور که ارتباطات کم بود و شاید سخت و بشر با اسب و شتر 
و قاطر از شهری به شهر دیگر می رفت اما یک روح مشترک جمعی در بین 
مردمــان حاکم بود و بی آنکه بخواهند و یا بدانند همان مختصات فرهنگی 
دهکده کوچک جهانی را ساخته بودند و زیستن در کنار یکدیگر را با صلح 

و آرامش تجربه می کردند.
امروز ســازمان جهانی یونسکو موظف است با همکاری کشورهای عضو 
راه ابریشم از میراث به جامانده در این جاده چه آثار ملموس و چه ناملموس 
حفاظت و پاســداری کند و قطعا در ایــن رهگذر ثبت جهانی آثار تاریخی 
و طبیعی و نیــز ناملموس این جاده به ویژه اســتان همدان یک ضرورت 

اجتناب ناپذیر است.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: شهردار بندرعباس گفت: مردم 
باید برای پیشگیری از حوادث و به خطر افتادن جان و مال خود و اطرافیان، 
سرمایه گذاری کنند. یه گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بندرعباس، عباس امینی زاده در مراسم گرامیداشت هفتم مهرماه، روز ملی 
ایمنی و آتش نشانی در شهرک پیامبر اعظم )ص( اظهار کرد: برای هر کاری 
باید برنامه مشخص داشته باشیم و مشارکت کنندگان در آن باید وظایف خود 
را بر عهده بگیرند تا هدف مورد نظر دســت یافتنی باشد. وی افزود: مدیریت 
خوب، تالش همکاران و حساسیت های به جا در انجام وظایف باعث دستیابی 
به اغلب اهداف مورد نظر در این سازمان شده است. شهردار بندرعباس ادامه 
داد: مسئله دیگر برای دستیابی به اهداف، پشتیبانی است که در این زمینه 
حمایت های شورای اسالمی طی سال های اخیر قابل توجه بوده است. امینی 
زاده اضافه کرد: علیرغم کمبود بودجه برای پشتیبانی بهتر، رفع کمبودها در 
بخش ماشین آالت آتش نشــانی و تجهیزات تالش فراوانی شده است. این 
مقام مســئول بیان کرد: هزینه نگهداری ماشین آالت در بخش آتش نشانی 

و باالبرها حدود ســه برابر به نسبت قبل افزایش داشته است. امینی زاده با 
تاکید بر اینکه در آینده نزدیک ماشین آالت این بخش مجددا تقویت می شود، 
اظهار کرد: شهر بندرعباس با رشد کنونی جمعیت، نیازمند تقویت در حوزه 
پیشگیری و مدیریت بحران است. امینی زاده افزود: در این زمینه از مدیران 
ارشد استان درخواست حمایت بیشتر در راستای تقویت امکانات و هماهنگی 
های مدیریت بحران را داریم. شهردار بندرعباس در ادامه سخنانش نیز عنوان 

کرد: پیشگیری، به سیاست گذاری و مشــارکت مردم باز می گردد و اکنون 
بیش از هر چیز به مشارکت مردم نیاز داریم. شهردار بندرعباس تاکید کرد: 
عامل مهم بخش عمده حوادث به اقدامات غیر اصولی و بهره برداری های غیر 
اصولی مربوط می شــود، مثال در ایام تابستان آتش گرفتن کولر و پس از آن 
وقوع آتش ســوزی گسترده در منازل مســکونی و انبارها بسیار شایع است. 
این مقام مسئول تاکید کرد: مردم باید برای پیشگیری از حوادث و به خطر 
افتادن جان و مال خود و اطرافیان، ســرمایه گذاری کنند. امینی زاده گفت: 
نگاه جامعه نباید این گونه باشد که هر مشکلی توسط آتش نشانی رفع شود، 
در حالی که می توان از بســیاری حوادث جلوگیری کرد. شهردار بندرعباس 
با اظهار اینکه هرجا مشارکت باشد، مشکالت نیز به حداقل می رسد، افزود: 
به عنوان شهروند و شهردار درخواســت دارم شهروندان به خودشان و ما با 
پیشگیری از وقوع حوادث، کمک کنند. امینی زاده خاطرنشان کرد: اجرای 
سیســتم اعالم حریق برای ساختمان ها یک اقدام موثر است که در راستای 

اجرای آن تالش قابل توجهی صورت گرفته است.

اهواز - شبنم قجاوند: قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران پرورش 
نیروی انســانی متخصص را شاکله پایداری این شــرکت از بدو تاسیس عنوان و 
تصریح کرد: توجه به امر آموزش و تعلیم و تربیت منابع انسانی زیرساخت پویایی 
سازمان محسوب می شود. حمید رضا خوش آیند افزود: اینکه امروز این شرکت به 
عنوان یک شرکت معتبر حفاری در منطقه شناخته می شود ، برخورداری آن از 
نیروهای متخصص، با تجربه و دارای دانش فنی روز آمد است. وی گفت: با شکل 
گیری صنعت حفاری در کشــور و تاسیس شــرکت ملی حفاری ایران، کارکنان 
ایرانی که قبل از انقالب در شــرکت های خارجی به کار اشتغال داشتند با خروج 
آن شــرکت ها، در ملی حفاری مشغول به کار و با راه اندازی دکل های حفاری،  
تجارب خود را به نیروهای تازه استخدام انتقال و در عمل استمرار کار با مدیریت و 
تخصص بومی تداوم  یافت. خوش آیند اظهار کرد: این روند با ایجاد مرکز آموزش 

تکنولــوژی حفاری قالب اداری به خود گرفت و با برگزاری دوره های آموزشــی 
مرتبط به صورت تئوری و عملی، پرورش نیروی انســانی متخصص مورد نیاز در 
اولویت نخســت برنامه های شرکت تعریف شد. قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی 

حفاری ایران با تجلیل از پیشکسوتان که به افتخار بازنشستگی نائل آمدند، افزود: 
دانش آموختگان این مرکز در شــمار متخصصان و مدیران صنعت نفت و حفاری 
کشور می باشند که بیشتر مدیران ارشد فعلی این شرکت را نیز شامل می شوند. 
وی گفت: پرورش منابع انسانی در شرکت در حدود چهار دهه گذشته تداوم داشته 
و این مهم که در گذشته مختص کارکنان رسمی بود در یک دهه اخیر به نیروهای 
قراردادی و ارکان ثالث تعمیم یافته  و تمام تخصص ها در شــرکت به طور کامل 
بومی شده است. خوش آیند با بیان اینکه صنعت حفاری تکنولوژی محور است ، 
خاطرنشان کرد: با توجه به  تنوع تخصص ها و بهره گیری از علوم مختلف در این 
صنعت، اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت حسب نیاز بخش های مختلف 
دوره های متعدد و آموزش حین خدمت را همسو با فناوری های نوین در داخل و 

خارج از کشور در سطوح مختلف برنامه ریزی و اجرایی می کند.

اصفهان - قاسم اسد: معاون خدمات مشــترکین و درآمد شرکت آب 
وفاضالب استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح حذف قبوض کاغذی آب بهاء 
گفت:  چاپ و توزیع  قبوض کاغذی آب بهاء  به طور کامل  درشهرضاحذف 
شد با جمع آوری  شماره همراه  5۲ هزار و ۷00 مشترک در شهرضا و منظریه 
قبوض آب بهاء به صورت الکترویک برای آنها ارســال می شود. رضا رضایی 
اعالم کرد: مهرماه قبوض کاغذی برای مشترکین شهرضا و منظریه صادر نشد 
بلکه  از طریق پیامک رقم  آب بهاء شــهریور ماه  به اطالع مشترکین رسید.  
وی افزود:تا کنون 65 درصد مشــترکین شهرضا قبل از پایان مهلت اقدام به 
پرداخت قبوض به روش الکترونیکی نمودند و انتظار می رود مابقی مشترکین 

با ارسال پیامک ، یادآوری  اقدام به پرداخت قبوض آب بهاء خود  نمایند.
رضایی با بیان اینکه شرکت آبفا استان اصفهان درماههای اخیر اقدام به  
فراهم نمودن زیرســاخت های حذف قبوض آب بهاءدر سطح استان نمود 
خاطر نشــان ساخت: مشترکین اصفهانی می توانند  به منظور اطمینان از 
ثبت نام و درج شماره تلفن همراه شان در برنامه جامع خدمات مشترکین 

آبفا، با ســامانه 15۲۲ تماس گرفته و یا از طریق پرتال شــرکت به نشانی 
www. Abfaesfahan.ir شماره تلفن همراه خود را ثبت کنند.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در 
پاسخ به اینکه برخی از مشترکین می خواهند از چگونگی روند محاسبه آب بها 
خود مطلع شوند تصریح کرد: مشترک با گرفتن شماره  1515۲۲*6655* 
و کد دســتوری USSD می تواند قبوض آب بهاء خود را مشاهده نماید. 

اســتفاده از کدهای دستوری نیازمند نصب هیچ نرم افزاری نیست بنابراین 
مشــترکین می توانند با گرفتن کد دستوری#1515۲۲*6655* با تلفن 
همراه خود، خدمات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را دریافت کنند. 

وی افزود: مشــترکین از طریق  ســامانه های پرداخت غیرحضوری و یا 
تماس با شماره تلفن 15۲۲ و  ثبت کلید شماره یک ، نسبت به وارد کردن 
شناسه قبض و شناسه پرداخت، اقدام و قبض خود را در هر ساعت از شبانه 
روز پرداخت کنند.   رضایی پیرامون اجرای طرح حذف قبوض کاغذی آب 
بهاء در استان اصفهان گفت: در حال حاضر شماره همراه بیش از ۷6 درصد 
مشترکین در استان جمع آوری شد تالش شبانه روزی برای جمع آوری صد 

درصدی  شماره همراه مشترکین تا پایان مهر ماه در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه درصدد هستیم مهرماه آخرین دوره توزیع قبوض کاغذی 
آب بهاء در اســتان اصفهان باشد اظهار داشــت:با جمع آوری تلفن همراه 
مشترکین و اطال ع رسانی جامع پیرامون چگونگی پرداخت الکترونیکی ، از 

این پس قبوض مشترکین به صورت الکترونیکی صادر می شود.

ساری – دهقان : معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران از جذب و به کارگیري 66۸ نفر نیرو از طریق برگزاري آزمون هاي 

قراردادي و پیماني در دانشگاه علوم پزشکي مازندران خبر داد.
دکتر محمد پنبه چی معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشــتي مازندران ضمن اعالم مطلب فوق افزود:  بر 
اساس مجوزهای اخذ شده از وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
جهت تامین بخشی از نیروهاي تخصصي مورد نیاز خود از طریق آزموني که 
همزمان در سه منطقه از استان شامل ساري، آمل و تنکابن در تاریخ 1۲ مهر 
ماه جاري برگزار مي شــود تعداد ۲51 نفر را بصورت استخدام قراردادي به 
کارگیري مي نماید. وی با بیان این که تعداد ۳4۸۸ نفر از جویندگان شغل 
در این آزمون ثبت نام نموده اند این آمار نشــان مي دهد که به ازاي جذب 
هر نیرو، تقریبا 14 نفر ثبــت نام نموده اند، گفت: از این تعداد،  1۹۷۹ نفر 
داوطلب مرد و 150۹ نفر زن هستند که از این تعداد ۸۹0 نفر دارای سهمیه 
ایثارگري، ۲0 نفر معلولین عادي و ۲5۸6 نفر نیز شــامل سهمیه آزاد مي 
شوند. معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران  با اشاره 
به اجرای شیوه پرداخت الکترونیکی حق ثبت نام  داوطلبان برای اولین بار 
در این دوره از آزمون اظهار کرد: داوطلبان در این آزمون در 15عنوان شغلي 

شامل پزشــک متخصص)طب اورژانس(، پزشک عمومي اورژانس، پزشک 
عمومي )EOC(، کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی، حسابدار، صندوقدار، 
بایگاني، کارگزین، کارشــناس سیستم¬ها و روشها، کارشناس امور رایانه، 
کارشناس برق، منشــی بخش، کارشناس آمار، انبار دار، کارپرداز  با هم به 
رقابت می پردازند. دکتر پنبه چی اضافه کرد: این آزمون برای کلیه مشاغل، 
شــامل آزمون کتبي عمومي و تخصصي هر کدام داراي 60 سوال و جمعٌا 
1۲0 سوال و وقت آزمون نیز 1۲0 دقیقه خواهد بود و به جز دو شغل پزشک 
متخصص)طب اورژانس( و پزشک عمومي)اورژانس(، از بقیه مشاغل پس از 

قبولي در آزمون کتبي، مصاحبه تخصصي به عمل خواهد آمد.
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران  با اشاره 

به برگزاری آزمون اســتخدام پیمانی دانشگاه های علوم پزشکي و خدمات 
بهداشــتي درماني سراسر کشور در آبان ماه ســالجاري گفت: این آزمون 
همزمان با آزمون ســایر دستگاههاي اجرایي، به صورت متمرکز و همزمان 

توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار مي شود.
وی با عنوان اینکه بر اســاس مجوز  وزارت بهداشــت و سازمان اداری و 
استخدامی کشور تعداد 41۷ مجوز ســهم این دانشگاه در این آزمون مي 
باشد اضافه کرد: تعداد ۳65 مجوز به حوزه درمان، تعداد ۲4 مجوز به حوزه 
بهداشت و تعداد ۲۸ مجوز به فوریتهاي پزشکي اختصاص دارد و داوطلبان 
در این آزمون در ۲4 عنوان شــغلي متخصص جراحي عمومي، متخصص 
رادیولــوژي، متخصص داخلي، متخصص قلب و عروق، متخصص نرولوژي، 
متخصــص جراحي مغز و اعصــاب، متخصص طب ورژانس، کارشــناس 
پرستاري، کارشــناس بهبود کیفیت، کارشــناس مامائي، کارشناس اتاق 
عمل، کارشــناس هوشبري، کارشناس آزمایشــگاه، کارشناس رادیولوژي، 
کارشناس پرتو درماني، کارشناس فیزیوتراپي، کارشناس تغذیه، کارشناس 
مددکار و کارشــناس فناوري اطالعات سالمت، کارشناس مراقبت سالمت 
ناظر، کارشــناس مبارزه با بیماریها، کارشناس بهداشت محیط، کارشناس 

فوریتهاي پزشکي و کاردان فوریتهاي پزشکي به رقابت خواهند پرداخت .

مدیر عامل خانه مطبوعات استان همدان:

احیای راه ابریشم دنیا را به سمت صلح سوق می دهد

شهردار بندرعباس:

مردم باید برای پیشگیری از حوادث، سرمایه گذاری کنند

قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:
پرورش نیروی انسانی متخصص شاکله پایداری این شرکت است

حذف قبوض کاغذی آب بهاء در استان اصفهان ازشهرضا کلید خورد

دکتر پنبه چی معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد :

جذب ۶۶۸ نفر نیروی پیمانی و قراردادي/ 1۲ مهر؛برگزاري آزمون قرارداد ي
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بررسی 5 تکنیک تولید محتوا در صنعت خرده فروشی آنالین
اهمیت محتوای جذاب برای موفقیت در خرده فروشی آنالین

امروزه فروش��گاه های آنالین توس��عه بس��یار زیادی یافته اند. افزایش عالقه مردم به خرید آنالین و دردس��رهای کمتر این 
فرآیند برگ برنده اغلب برندهای حاضر در عرصه خرده فروش��ی آنالین محسوب می شود. نکته مهم در این میان عدم خرید 
هر بازدیدکننده از سایت های فروش آنالین است. بسیاری از کاربران فقط برای مشاهده محصوالت تازه و سطح قیمت ها در 
سایت ها حاضر می شوند. اغلب سایت های خرده فروشی آنالین محصوالت کم و بیش یکسانی را ارائه می دهند. به همین خاطر 
تفاوت های دیگر اهمیت بس��یار زیادی می یابد. به هر حال مخاطب باید یک نکته متفاوت و جذاب در یکی از فروش��گاه های 
آنالین مشاهده کند. در غیر این صورت خرید وی حالت کامال شانسی خواهد داشت. در اینجا بحث بازاریابی محتوایی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب و ایجاد تفاوت مطرح می شود.  اجازه دهید مثالی عینی برای اهمیت تفاوت ها در فروش آنالین 
بزنم. نحوه بسته بندی و ارسال سفارش های در نگاه مخاطب اهمیت بسیار زیادی دارد. به همین خاطر اغلب برندها در عمل 
تالش زیادی برای بسته بندی زیبای محصوالت می کنند. در این میان اگر ما سفارش هدیه افراد برای دوستان شان را در قالبی 
جذاب ارائه کنیم، شانس مان برای جذب سفارش های بیشتر افزایش خواهد یافت. این امر شامل بسته بندی ویژه سفارش های 
هدیه ای و چسباندن یک شاخه گل بر روی آنها خواهد بود. با همین اقدام ساده ما توجه بیشتری از سوی مخاطب دریافت 
خواهیم کرد. گاهی اوقات عرصه بازاریابی به همین سادگی است، با این حال برندها کار را برای خود دشوار می کنند. با تکیه 

بر شیوه های ساده و کاربردی همیشه امکان کسب موفقیت در دنیای بازاریابی وجود خواهد داشت. 
طراحی محتوا برای مخاطب

دنیای آنالین شرایط کامال ویژه ای دارد. بسیاری از برندها به دلیل تفاوت میان بازاریابی در دنیای واقعی و حوزه آنالین 
در عمل با شکست مواجه می شوند. اشتباه اغلب برندها طراحی محتوا برای خودشان است. به این ترتیب آنها اهمیت نظر و 
سلیقه مخاطب را فراموش می کنند. به منظور فهم اهمیت سلیقه مخاطب در این مقاله هدف اصلی من بررسی چند تکنیک 
مهم برای طراحی محتوای جذاب در عرصه خرده فروشی آنالین است. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب و 

تبدیل آن به مشتری برندمان افزایش خواهد یافت. 
1. اهمیت به اشتراک گذاری دانسته ها

چه چیزی آمازون، علی بابا یا eBay را از س��ایر فروش��گاه های آنالین معمولی متمایز می س��ازد؟ بی تردید همه آنها در حال 
فروش محصوالت مختلف به مخاطب هستند. نکته مهم در اینجا نحوه سرمایه گذاری آنها در ایجاد تفاوت است. بسیاری از برندها 
شیوه های کامال معمولی برای فروش محصوالت را دنبال می کنند. این امر در عمل آنها را بدل به برندهایی معمولی می کند. به 
این ترتیب نباید انتظار موفقیت های عجیب و غریب از آنها داشته باشیم. خرده فروشی های بزرگ همیشه کارهایی فراتر از فروش 
صرف محصوالت انجام می دهند. به این ترتیب آنها در زمینه جلب نظر مخاطب موفقیت بیشتری خواهند داشت. یکی از مهم ترین 
اقدامات خرده فروشی هایی نظیر آمازون ارائه دامنه وسیعی از اطالعات کاربردی در مورد هر محصول است. به عالوه، آنها به طور 
معمول کارشناس های ویژه ای نیز برای ارزیابی کیفیت محصوالت در اختیار دارند. به این ترتیب مخاطب برای خرید کاربردی ترین 
اطالعات را در اختیار خواهد داشت. وقتی ما با یک سایت فروش متفاوت مواجه شویم، عالوه بر تقویت انگیزه مان برای خرید، 
سایت موردنظر را به دیگران نیز معرفی خواهیم کرد. این امر نوعی تبلیغات رایگان و بسیار تاثیرگذار برای خرده فروشی موردنظر 

خواهد بود، بنابراین اغلب برندها باید اهمیت بازاریابی و تبلیغات با استفاده از مشتریان را در یاد داشته باشند. 
2. به اشتراک گذاری ویژگی منحصر به فرد برندمان

همانطور که پیش از این اشاره کردم، موفقیت در حوزه خرده فروشی در گرو توانایی ما برای ایجاد تفاوت است. وقتی صحبت 
از بیان تفاوت های کسب و کارمان می شود، هیچ چیز به اندازه داستان سرایی تاثیرگذار نخواهد بود. همه ما عالقه شدیدی به 
داستان های جذاب داریم. به همین خاطر برندها از دیرباز به بیان داستان های جذاب درباره ماهیت کسب و کارشان پرداخته اند. 
یک داستان جذاب عالوه بر جلب نظر مخاطب هدف باید ساختار منسجمی نیز داشته باشد. به این ترتیب برندها امکان استفاده 
از داستان مورد نظر برای سال های متمادی را خواهند داشت. آیا کسب و کار شما از حوزه دیگری شروع شده است؟ شاید هم 
به کلی از کشور متفاوتی قدم به بازار کنونی گذاشته اید. در هر صورت ترکیب تاریخچه برندمان با اهداف، ارزش ها و تعهدات مان 
کشش باالیی را ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب فراهم می شود. این امر ارتباط عمیقی میان 
ما و مخاطب ایجاد می کند. به این ترتیب ما توان تاثیرگذاری باالیی بر روی مخاطب خواهیم یافت. امروزه مخاطب بیش از 
کیفیت محصوالت عالقه مند به شنیدن داستان برندهاست. این امر موجب شناخت بهتر و در نتیجه رابطه نزدیک تر می شود. 
وقتی اعتماد مشتریان جلب شود، اطمینان از فرصت فروش محصوالت متعدد به آنها به دست می آید. امروزه اعتبار یک برند 

براساس میزان مشتریان ثابت و وفادارش سنجیده می شود، بنابراین ما باید به دنبال جلب مشتریان وفادار باشیم. 
3. برند ما چگونه به نظر می رسد؟ 

فروش آنالین به دلیل ش��رایط غیرحضوری ویژگی های منحصر به فردی دارد. در اغلب اوقات عمده رابطه میان برندها و 
مشتریان از طریق نمایش تصاویر متعدد محصوالت صورت می گیرد. همین امر گاهی اوقات موجب بی اعتمادی مشتریان برای 
خرید می شود. همیشه احتمال تفاوت میان تصاویر و محصول واقعی وجود دارد. به همین خاطر وظیفه اصلی ما در اینجا جلب 
اعتماد مخاطب هدف است.  اگر برند ما توانایی الزم برای نمایش شیوه استفاده عملی از محصوالت به مشتری را داشته باشد، 
بسیاری از مشکالت حل خواهد شد. در اینجا فعالیت در شبکه های اجتماعی اهمیت می یابد. به همین خاطر ما باید آمادگی 
الزم برای تولید محتوای آموزشی برای بارگذاری در شبکه های اجتماعی را داشته باشیم. اگر این محتوا از سوی مشتریان ضبط 
و تهیه شود، تاثیرگذاری آن بسیار بیشتر خواهد بود. این امر مسئله استفاده بهینه از محتوای تولیدی کاربران را پیش می کشد. 
به این ترتیب امکان جلب نظر و تاثیرگذاری بر روی مخاطب به بهترین شیوه فراهم خواهد شد. نکته مهم در اینجا عدم نیاز به 
تولید کلیپی در حد فیلم های هالیوودی است. حفظ حالت آماتور و ساده فیلم ها در افزایش تاثیرگذاری شان نقش مستقیم دارد. 

4. ایده های خوب همان محتوای خوبند
برندهای فعال در زمینه خرده  فروشی آنالین همیشه نزدیک کریسمس همراه با سفارش مشتریان هدیه های کوچکی نیز 
قرار می دهند. بی تردید این امر یک ایده کاربردی است. با این حال در طول سال های اخیر استفاده رایج از آن بدل به کلیشه 
شده است. پیشنهاد من برای کریسمس امسال استفاده از شیوه ای تازه است. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بیشتر بر روی 
مخاطب با غافلگیری وی فراهم خواهد شد.  بی تردید استفاده از ایده ای تازه برای جلب نظر مخاطب نیازمند شناخت سلیقه 
وی است. بدون این کار تالش ما نتیجه عملی در پی نخواهد داشت. شناخت سلیقه مخاطب از طریق تحلیل فعالیت وی 
در شبکه های اجتماعی بسیار ساده است. به این ترتیب ما فرصت کافی برای طراحی برنامه ای مطابق با سلیقه مخاطب را 

خواهیم داشت. این امر در تبدیل مخاطب به مشتری برندمان تاثیر انکارناپذیری دارد. 
5. اهمیت پاسخگویی به پرسش های بازدیدکنندگان

کاربران همیش��ه پرسش های متعددی در مورد نحوه فعالیت فروشگاه ، تخفیف ها و مدت زمان ارسال سفارش ها دارند. 
بی تردید ما بارها و بارها با پرسش های مشابه مواجه خواهیم شد، با این حال پاسخگویی به تمام آنها ضرورت دارد. در غیر 
این صورت مخاطب احساس راحتی و نزدیکی با برند ما نخواهد داشت. پاسخگویی عمومی و رسمی به پرسش کاربران در 
سایت، شبکه های اجتماعی و مصاحبه های عمومی ضروری است. به هنگام پاسخگویی نیز همیشه باید لحن مناسبی داشته 
باشیم. پیشنهاد من در زمینه پاسخگویی به مخاطب تهیه فهرستی از پرسش های رایج و بارگذاری آن در قالب مقاله ای مجزا 
در سایت فروشگاه است. به این ترتیب مخاطب با سرعت باالیی پاسخ پرسش های خود را خواهد یافت. استفاده از روبات های 
چت دارای هوش مصنوعی نیز راهکار مناسبی دیگری خواهد بود. این امر سرعت پاسخگویی به مشتریان را به شدت افزایش 

می دهد، بنابراین سطح کلی رضایت کاربران نیز به شدت افزایش خواهد یافت. 
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در مطالب پیش��ین به ۲۳اق��دام ضروری برای موفقیت اش��اره 
کردیم و حال آنها را ادامه می دهیم.

اش��تباه بزرگ بس��یاری از افراد در جهان حال حاضر این است 
که خرید های نادرس��تی را دارند. برای مثال ممکن اس��ت فردی 
هزینه های باالی��ی را نیز برای تهیه مواد غذایی صرف کند، با این 
حال س��المت به مراتب کمتری در مقایس��ه با فردی داشته باشد 
که بودجه به مراتب کمتری را برای این امر اختصاص داده  اس��ت. 
درواقع این امر بس��یار مهم اس��ت که بدانید چه چیزهایی را باید 
خریداری کنید. عدم وجود اولویت در مواد غذایی نیز به از دس��ت 
رفت��ن بودجه و برنامه ریزی نادرس��ت منجر خواهد ش��د. در این 
رابطه مصرف هفتگی آب میوه ها از جمله موارد ضروری محس��وب 
می شود. برای انتخاب-های مناسب در رابطه با نوع میوه، ضروری 
اس��ت تا خواص هر یک را مورد مطالعه ق��رار دهید. علت اهمیت 
استفاده از آب میوه ها به جای خودشان، به این خاطر است که شما 

قادر به مصرف تعداد بیشتری از آنها خواهید بود. 
25-از معجزه ایمان غافل نشوید

ناپلئون هیل در کتاب بیندیش��ید و ثروتمند ش��وید، به خوبی 
توضیح می دهد که برای موفقیت، الزم اس��ت تا در زندگی خود به 
چیزی اعتقاد و ایمان داش��ته باشید. در غیر این صورت شخصیت 
ش��ما به ش��کل کامل ش��کل نخواهد گرفت. بدون شک موفقیت 
برای فردی که شایس��تگی آن را در خود ایجاد نکرده است، عمال 

غیرممکن خواهد بود. در رابطه با معجزه این امر تنها کافی اس��ت 
بدانید که امروزه نتایج آزمایش ها بیانگر آن است که هر  آن چیزی 
ک��ه بتوان در ذهن تصور کرد و به انجام دادن آن ایمان پیدا کرد، 
قابل دس��ترس خواهد شد. به همین خاطر تنها داشتن یک هدف 
کافی نبوده و اگر به آن ایمان نداشته باشید، موفقیتی را به دست 

نخواهید آورد. 
26-نتیجه گرایی را کنار بگذارید 

این امر که برای هر اقدامی، نگاهی به نتایج آن داش��ته باش��ید، 
بدون ش��ک زمینه پیشرفت ش��ما را محدود خواهد کرد. فراموش 
نکنید که بس��یاری از موارد، در راس��تای افزایش تجربه شما بوده 
و نتیجه به دس��ت آمده چندان قابل توجه نباشد. به همین خاطر 
صرفا نتیجه، نباید معیار ارزیابی ش��ما باشد. درواقع شما تنها باید 
اطمینان داشته باشید که کارها را به شیوه درست انجام می دهید 
تح��ت این ش��رایط دیگر ارق��ام و نتایج چن��دان اهمیتی نخواهد 
داش��ت. این امر بهترین سیاس��تی خواهد بود ک��ه می توان اتخاذ 
کرد. بدون ش��ک بیش از حد نتیجه گرا بودن، به احتیاط بیش از 
حد منجر خواهد شد که خود یک عامل منفی محسوب می شود. 
27-از اهمیت استراحت دادن به خود، غافل نشوید 

در تالش برای موفقیت، بس��یاری از اف��راد تبدیل به کارگرانی 
ش��ده اند که تحت فش��ار کاری باال قرار دارند. بدون شک اگر این 
وضعیت را مدیریت نکنید، امکان فعالیت ش��ما به چندین س��ال 
محدود خواهد ش��د. این امر در حالی اس��ت که ب��رای موفقیت، 
ش��ما به آمادگی ب��رای س��ال های طوالنی و حتی ت��ا پایان عمر 
نیاز خواهید داش��ت. ب��ه همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا برای 

اس��تراحت کردن های خود نیز برنامه ریزی داش��ته باشید. در این 
رابط��ه فراموش نکنید که عدم اس��تراحت کافی، س��طح انرژی و 
خالقیت را در افراد بس��یار کم خواهد کرد. تحت این شرایط دیگر 

فعالیت های شما مفید و دارای استانداردهای الزم نخواهد بود. 
28-عذرخواهی کردن را نشانه ضعف تلقی نکنید 

ش��ما باید خود را مس��ئول کامل تمامی اتفاقات زندگی بدانید. 
تح��ت این ش��رایط اگر اش��تباهی از ش��ما رخ داده  اس��ت، دیگر 
بهانه جویی ه��ا فای��ده ای را به همراه نخواهد داش��ت. نتایج آمارها 
در این رابطه نیز حاکی از آن اس��ت که یک عذرخواهی صادقانه، 
در اکثر م��وارد با واکنش مثبت افراد همراه اس��ت. در نهایت اگر 
در تالش ب��رای پنهان کردن خطاهای خود باش��ید، بدون ش��ک 
ش��خصیت و آبروی خود را در معرض خطری جدی قرار داده اید. 
در نهایت این امر از جمله اخالق های حرفه ای محس��وب می شود 

که شما را به فردی محبوب تبدیل خواهد کرد. 
29-تنها پنج دوست صمیمی برای خود داشته باشید

 محدود بودن تعداد دوس��تان، باعث خواهد ش��د تا در انتخاب 
آنها وس��واس خاصی را داشته باش��ید. فراموش نکنید که حاصل 
رفتاره��ای پنج نف��ری خواهید بود که بیش��ترین ارتباط را با آنها 
دارید. به همین خاطر ضروری اس��ت تا به دنبال افرادی باشید که 
به بهبود شخصیت ش��ما کمک خواهند کرد. درواقع اگر اهداف و 
عقاید ش��ما با یکی از دوستان شما در تضاد است، دیگر قرار دادن 

وی در فهرست پنج نفره، اقدامی هوشمندانه نخواهد بود. 
ادامه دارد ...
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موفقیت و 50 اقدام ضروری)5( 

چگونه به فردی موفق تبدیل شویم 

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: بنجامین هاردی روانشناس
مترجم: امیر آل علی

به قلم: گری وست کارآفرین و نویسنده مستقل
    ترجمه: علی آل علی     


