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فعاالن بازار سهام در اولین روز معامالتی هفته بار دیگر شاهد افت قیمت ها بودند

 سونامی سقوط
در بازار سرمایه

فرصت امروز: شاخص بورس تهران از 13 مهرماه که برای اولین بار توانست خود را به باالی رقم 330 هزار واحدی برساند، تا دیروز 
که با افت 8 هزار و 249 واحدی روبه رو شد و تا کانال 301 هزار واحد پایین آمد، در مسیر سقوط بوده است. پیش  از این، تحلیلگران 
بازار سهام، احتمال وقوع اصالح قیمتی و زمانی در بازار را پیش بینی کرده و معتقد بودند به تدریج با جدا شدن مسیر سهام بنیادی، 
بازار سرمایه در فضایی حرفه ای تر به رشد خود ادامه می دهد و فعالیت در این بازار سخت تر و مستلزم تحلیل خواهد شد، اما تقریبا 
هیچ کدام از این تحلیلگران، ریزش بازار در موقع زمانی و قیمتی کنونی را پیش بینی نمی کردند و درنتیجه هیچ کدام از آنها سیگنال 
خروج از بازار را صادر نکردند.  بررسی تحوالت بازار سرمایه در 11 جلسه معامالتی اخیر نشان می دهد فشار فروش کدهای حقوقی...

انتقاد رئیس کل بانک مرکزی از شرکت های خودروسازی

تا کی باید خودروسازی فشل ادامه یابد؟
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گزارش »لس  آنجلس تایمز« از تشدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران

فشار تحریم روی دوش طبقه متوسط

۶ علت بی حوصلگی در محیط کار
12 کتاب منتخب ایالن ماسک

3 نکته   کلیدی برای سرمایه گذاری جسورانه
مدیریت سئو در گوگل به شیوه حرفه ای ها

جلب رضایت مشتریان با معرفی محصول تازه
ورود نایک به حوزه رسانه های دیجیتال

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

موسس بازنشسته علی بابا: 
می خواهم به بچه ها انسان بودن 

را بیاموزم

3
فرصـت امروز: به نظر می رسـد قیمت مسـکن کاهش یافته 

اسـت، اما آمارهـا نشـان می دهد قیمـت زمین و 
ساختمان کلنگی همچنان رو به افزایش است...

گزارش مرکز آمار از رشد 174درصدی قیمت زمین در بهار امسال

تهرانی ها ۳۵ درصد اجاره 
بیشتر پرداختند

یادداشت
می توان از یک 

استارت آپ به دلیل 
انحصار انتقاد کرد؟

قان��ون تجارت در کش��ور ما 
که چارچوب فعالیت بنگاه های 
اقتص��ادی را تعیی��ن می کند، 
فرس��وده، قدیم��ی و ناکارآمد 
اس��ت. در شرایط کنونی گویی 
کس��ی جرأت حرکت و اصالح 
آن را ن��دارد ی��ا ه��ر حرکتی 
برای اصالح این قانون، از آنجا 
ک��ه ب��دون مطالع��ه و ارزیابی 
و  موف��ق  مدل ه��ای  از  الزم 
دیگ��ر  در  شکس��ت خورده 
کش��ورها انجام می شود، محل 
س��وال اس��ت. به نظر می رسد 
دس��ت اندرکاران در این زمینه 
از وضع موج��ود راضی اند و یا 
حوصله و ق��درت ورود به این 
عرص��ه را ندارند. ب��ا توجه به 
این مس��ئله، م��ا از نظر قانونی 
در شناخت انحصار، محدودیت 
و ممنوعی��ت آن در کل فضای 
تجاری کش��ور مش��کل داریم، 
ب��رای مث��ال، هی��چ قانون��ی 
زمین��ه انحصار خودروس��ازان 
ی��ا اپراتوره��ای مخابرات را در 
کشور ما محدود نمی کند، چه 

برسد به استارت آپ ها.
ش��کل گیری  فلس��فه 

اس��تارت آپ، حل یک 
3مسئله و رفع یک...
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محمود سریع القلم، استاد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی در فضای مجازی، به مقایسه 
حکمران��ی چی��ن با منطقه خاورمیانه پرداخته اس��ت. به اعتقاد او، تجربه چین، ک��ره  جنوبی و ویتنام، عموم 
دانش��مندان اقتصاد سیاسی را به این نتیجه رسانده که ش��رط الزم برای رشد و توسعه اقتصادی، دموکراسی 
نیست، بلکه سیاست ِ توزیع امکانات و ایجاد یک ساختار کالن برای تحقق استعداد های فردی و جلوگیری از 

انباشته شدن عقده هاست.
در یادداشت او می خوانیم: چه تفاوتی میان استبداد خاورمیانه ای و استبداد چینی وجود دارد؟ در استبداد 
تاریخی چینی، ضمن اینکه پادشاه در رأس هرم قدرت قرار داشت، ولی طیفی از اقشار اجتماعی و اقتصادی، 
حق فعالیت داش��ته و از مصونیت نسبی برخوردار بودند. پادشاه و مجموعه های دیگر تا اندازه قابل توجهی به 
توزیع امکانات و تا حدی نیز به باز بودن فضاهای اقتصادی و مدنی در میان مردم قائل بودند. در مقابل، استبداد 
تاریخی خاورمیانه بر محور شخص پادشاه و یا در دوره های اخیر بر محور یک فرد نظامی مانند مبارک یا صدام 
استوار بوده است. صدها هزار نفر به کار گرفته می شوند تا مبارک چندین دهه بر مصدر قدرت بماند. عامه مردم 
در دایره ای مرکب از فقر و محرومیت های انباشته، عقده های بی شمار و سرکوب خواسته های طبیعی انسانی، به 
دور خود می چرخند. اگر حکومت فعلی چین دموکراتیک نیست اما در ارائه خدمات و قدردانی از جامعه خود 
کوتاهی نمی کند. به عنوان مثال، 22 هزار کیلومتر خطوط ریل آهن و سیستمی با سرعت باال را طراحی کرده 
که 1800 کیلومتر را در هفت ساعت طی می کند و قرار است تا سال 2025 این خطوط در چین به 38 هزار 
کیلومتر افزایش یابد. فرودگاه جدید بی جینگ که ساخت آن در سال 2014 آغاز شد، امسال آماده بهره برداری 
است. این فرودگاه بزرگترین فرودگاه جهان با ظرفیت 100میلیون مسافر در سال و دارای 78 گیت خواهد بود. 
تجربه چین، کره جنوبی و ویتنام، عموم دانش��مندان اقتصاد سیاس��ی را به این نتیجه گیری متمایل کرده 
که ش��رط الزم برای رش��د و توس��عه اقتصادی، دموکراسی نیست، بلکه سیاس��ت ِ توزیع امکانات و ایجاد یک 
ساختار کالن برای تحقق استعدادهای فردی و جلوگیری از انباشته شدن عقده ها است. اکثریت مطلق انسان ها 
می خواهند خوب زندگی کنند. اگر فرصت کار و فعالیت در سایه ثبات وجود داشته باشد، عموم مردم همانند 
چینی ها، ویتنامی ها و به درجه به مراتب باالتری کره جنوبی ها، از دولت و حاکمیت خود پشتیبانی خواهند کرد.
وقتی امکانات، عادالنه توزیع نشود و فرصت های همسان برای عموم شهروندان وجود نداشته باشد، از نتایج 
طبیعی آن بی ثباتی های اجتماعی و سیاس��ی خواهد بود. اگر قرار باش��د شهروندی در ویتنام وام بگیرد تا کار 
اقتصادی کند، این فرصت برای همه وجود دارد و نه صرفاً برای عده ای خاص در مدارهای خاص. آسیایی ها با 
فراهم آوردن فرصت های برابر کوشش کرده اند تا مانع ایجاد عقده و حس محرومیت و نبودن فرصت در زندگی 
شوند. فقدان ثبات سیاسی باعث می شود تا در ذهن شهروند این نکته شکل گیرد که باید در حداقل زمان به 
حداکثر استفاده و سود رسید. نرخ تورم ساالنه آلمان، در بیست و پنج سال گذشته بین یک تا سه درصد در 
نوسان بوده است. در یک ساختار باثبات، پیامدهای روانی و سالم سازی روحی-روانی و نگاه بلندمدت به زندگی، 
خارق العاده است. بخشی از علم اقتصاد به بررسی ها و محاسبات روانشناختی شهروندان از روندهای اجتماعی 

سیاسی برمی گردد.
49 سال پیش، تِد رابرت ِگر، در کتاب »چرا انسان ها عصیان می کنند؟« نوشت: »ریشه خشونت و عصیان 
در به ستوه آمدگی، محرومیت و تجمیع عقده ها است.« فیلِم »متری شش و نیم« ساخته سعید روستایی هم 
به نظر می رسد که همین نکته را به ذهن متبادر می کند. عقده های جمع شده از دوران کودکی و نوجوانی در 
ش��رایطی که جامعه دچار تورم، فساد و بی ثباتی اس��ت، افراد را به سوی دزدی، تقلب، جعل، اختالس و دروغ 
سوق می دهد. انسان ها دروغگو و اختالسگر به دنیا نمی آیند. بلکه ساختارها، عامل اصلی بروز چنین خصلت هایی 
هس��تند. برای مثال، چرا برخی از اش��خاص از هر 10 جمله که می گویند، 11تای آن یا دروغ است یا تحریف 
ش��ده، یا وارونه اس��ت و یا 90درصد از حقیقت آن حذف شده؟ چون در کودکی و نوجوانی در محرومیت بوده 
و حاال می خواهند در اندک زمان همه را جبران کنند. در کنار محرومیت، فضای بی ثبات و غیرقابل پیش بینی 
بودن آینده و از دید او فرصت کم، باعث می شود که این فرد از هر روش و ترفندی برای رسیدن به پول و مقام 
استفاده کند. باید ذهن اطرافیان را گمراه کرد، همه اطالعات را به آنها نداد و به منابع پول و اعتبار نزدیک شد. 
در کنار همه این موارد، ظاهر را نیز باید درست کرد، حرف های اخالقی بسیاری مطرح کرد تا ذهنیتی خاص 
ساخته شود. این روش حداقل برای مدتی کارساز بوده و این فضا از قدیم کاربرد داشته است. استبداد تاریخی 
در منطقه خاورمیانه از ثباِت قابل توجهی برخوردار بوده است. خواسته های فرد سرکوب شده و نیازهای انسانی و 
واقعی اولیه او بی جواب مانده و نسبت به تبعیض، خشم خفته ای دارد. خیابان های عراق و مصر این فضای روانی 
را به ذهن مشاهده گر متبادر می کنند. وقتی مردم کویت می بینند که رابطه میان دینار کویتی و شاخص های 
ارزی دیگر در 60 سال گذشته تغییر نکرده، در کشور برای عموم اقشار فرصت های فراوان برای کار و تحصیل و 

فعالیت وجود دارد و می توانند به راحتی به حدود 150 کشور دنیا سفر کنند، لزومی ندارد نگران آینده باشند، 
عقده ای بار بیایند، محرومیت تحمل کنند، عصبانی شوند و شیشه بشکنند زیرا به تعبیر آبراهام مازلو، دو نیاز 
اولیه اقتصادی و امنیت اجتماعی آنها تأمین ش��ده اس��ت. اکثریت مطلق مردم صرفاً خواهان ثبات اقتصادی و 
اجتماعی هستند. طرح مدرنیزاسیون ایران فقط در ذهن یک نفر یعنی محمدرضا شاه، طراحی و اجرا می شد. 
افزایش شهرنشینی همزمان با توجه به زندگی محروم روستایی و حاشیه نشینان شهری پیش نرفت. در کنار 
خرید جنگنده های اف14، 55درصد زنان سواد خواندن و نوشتن نداشتند. از یک طرف، محرومیت اقتصادی در 
بخش های قابل توجهی از روستاها و حاشیه شهرها وجود داشت و از طرف دیگر، افراد بسیاری که تحصیالت 

داشتند، در فرآیندهای تصمیم سازی فرصت مشارکت پیدا نکردند.
اس��تبداد و تمرکز سیاس��ی خاورمیانه ای همراه با انحصار اقتصادی و مدنی اس��ت در حالی که اس��تبداد و 
تمرکز سیاس��ی آس��یایی با راهبرد توزیع اقتصادی و سیستمی نسبتاً بازِ مدنی است که حتی مشروعیت یابی 
)Legitimation( را به ارمغان می آورد. در خاورمیانه، مثلث انحصار سیاس��ت، اقتصاد و فرهنگ یک پیامد 
 )Calcification( بسیار تعیین کننده در تداوم انحطاط، پوسیدگی، زنگ زدگی، انعطاف ناپذیری و سخت شدن
دارد و آن، تقریبا تعطیلی اصل »رقابت« در عموم عرصه هاست. در آسیا گرچه در سیاست امکان رقابت نیست 
اما در تولید و فعالیت های اقتصادی و تجاری، رقابت چشمگیری نه تنها در داخل بلکه در صحنه بین المللی وجود 
دارد. دو ش��رکت Siemens و Huawei را در نظر بگیرید. ش��رکت Siemens در س��ال 1847 یعنی 172 
سال پیش تأسیس شد. 28 هزار و 800 کارمند در بخش R&D آن در 160 مرکز در 30 کشور کار می کنند. 
شرکت Huawei در سال 1987 یعنی 32 سال پیش تأسیس شد. 67 هزار و 500 کارمند این شرکت در 36 
کشور در بخش R&D مشغول به کار هستند. هر دو شرکت، تشکیالت عظیم تولیدی، بازاریابی و فروش در 
داخل کشور خودشان در آلمان و چین دارند و همچنین مجموعه های وسیعی در اقصی نقاط جهان نیز تأسیس 
کرده اند. شرکت زیمنس در یک کشور دموکراتیک است که ده ها نظام سیاسی و دولت در آلمان را پشت سر 
گذاشته و دیگری در یک کشور متمرکز سیاسی است. جالب توجه اینکه حداقل نیمی از کارکنان این دو شرکت 
غیرآلمانی و غیرچینی هستند. زیمنس 70 هزار و هوآوی 160 هزار کارمند دارند. این مقایسه نشان می دهد که 
نوع نگاهِ دستگاه سیاسی و حکمرانی به بخش خصوصی، اقتصاد و روابط بین المللی از میزان تمرکز یا مشارکتی 
بودن آن به مراتب مهم تر است. جامعه ای که با رقابت آشنا نشود و قواعد آن را نیاموزد،  در هیچ عرصه ای رشد 
نمی کند. زیمنس با 600 دانشگاه در 70 کشور همکاری می کند. وسعت یادگیری، اثرگذاری و اثرپذیری این 
حجم از ارتباطات غیر قابل تصور است. هر کشوری در جهان، حداقل 20درصد از تجارت خود را با چین انجام 
می دهد که این درصد در برخی کشورها به 80درصد هم می رسد. این تعامل به بخش عظیمی از جامعه چینی، 
فرصت کار و فعالیت، تبلور استعداد، تولید، تاثیرگذاشتن و یادگیری می دهد و باعث رشد و پیشرفت شهروندان 
چینی شده و آنها نیز از مدیران و سیاست مداران خود که این گونه شبکه های ارتباطی را فراهم آورده اند قدردانی 
می کنند. حکومت چین، تمام بخش های جامعه خود را به شدت کنترل می کند اما نه با انحصار بلکه با قاعده 
و مقررات. این نمادی از عقالنیت آسیایی است که با تأمین بخشی از نیازهای روانی و انسانی شهروندان خود، 

سبب ایجاد رضایت عمومی می شود.
یکی از پیامدهای مثبت و سرنوشت ساز رقابت در یک جامعه، واقع بینی است. چطور می شود فردی خود را 
20برابر آنچه که هست تلقی کند؟ این اتفاق وقتی می افتد که فرد توانایی ها و مهارت های خود را  در معرض 
چالش نبیند و بنابراین تصور می کند که مرکز ثقل جهان است. این توهم در سیاست، اقتصاد، هنر، علم و هر 
صنعت دیگری ممکن است شکل بگیرد. در چه شرایطی، یک فرد، یک بنگاه و یک دولت می تواند جایگاه دقیق 
خود را تش��خیص دهد؟ در ش��رایطی که مقایسه و رقابت باشد. مقایسه و رقابت در سیاست سخت ترین است 
ولی در هنر، علم و اقتصاد قابل دسترس تر است. وقتی یک مهندِس چینی در معرض توانایی های مهندسین 
10 کش��ور دیگر قرار گیرد، ضعف ها و توانایی های خود را بهتر تش��خیص می دهد. در نظام های دانشگاهی که 
رقابت وجود دارد، خالقیت و تولید به مراتب بیشتر است. این نویسنده به خاطر دارد در یک فرصت مطالعاتی 
در سال های گذشته، دانشگاه میزبان می خواست معاون بین الملل خود را انتخاب کند. دانشگاه لیست 65 نفر 
متقاضی را در معرض بررس��ی بخش اداری و هیات علمی خود قرار داد و بهترین 10 نفر در یک س��الن جمع 
شدند و از طریق سؤال و جواب اساتید و با رأی گیری آنها، معاون بین الملل دانشگاه انتخاب شد. حتی حسی که 
کارمندان و هیات علمی یک دانشگاه نسبت به محیط کار خود پیدا می کنند زمانی که افراد آن از طریق رقابت 
تعیین شوند با دانشگاهی که مسئولین آن همه انتصابی هستند به مراتب متفاوت است. شخص انتخاب شده 
مسئولیت دارد و پاسخگوست و دوره زمانی مدیریت او نیز محدود است. بنابراین، توهم درست در مقابل رقابت 

قرار می گیرد. غیر واقعی بودن افراد و سیستم ها نتیجه مستقیم شرایط غیررقابتی است.

شرط الزم برای توسعه اقتصادی، دموکراسی نیست، بلکه توزیع امکانات است

استبداد خاورمیانه ای و استبداد چینی
بدون محدودیت زمانی کارت هدیه بگیرید

ابتکار تازه بانک پاسارگاد در ارائه کارت های هدیه
بانک پاس��ارگاد که با ظرفیت های مناس��ب در بخش بانکداری الکترونیک و امکانات زیرس��اختی قوی در این 
بخش، تمرکز ویژه به رونق صدور کارت های هدیه داش��ته، به تازگی با تمرکز بر افزایش گس��تردگی و س��هولت 

مراکز صدور کارت، اقدام به راه اندازی سرویس ویژه ای در این بخش کرده است.
به گزارش »تیتر20« امروزه به مدد رونق بانکداری الکترونیک در کشور، هدیه دادن به افرادی که دوست شان 
داریم یا جایگاه ویژه ای برای ما دارند، به س��ختی گذش��ته نیس��ت. بانک های مختلف با ارائه کارت های هدیه به 
روش های گوناگون، ضمن فراهم کردن خواست و نیاز مشتریان، نگاه ویژه ای نیز به رونق بانکداری و گردش منابع 
در حوزه صادرکنندگی کارت های بانکی دارند. به عبارت دیگر، با ورود کارت های هدیه به فرهنگ جمعی، به نظر 
می رس��د کار هدیه دادن این روزها س��اده تر شده باشد و از همین روست که در ایام مختلف سال، بازار این دسته 

از کارت های اعتباری بانکی بسیار گرم است و طبعا رقابت جذابی برای بانک ها در این عرصه ایجاد شده است.
امروزه برخی بانک های کش��ور، کارت های هدیه با مبالغ دلخواه برای مش��تریان صادر می کنند که با ابتکاراتی 
نظیر ارائه طرح های متنوع و انتشار پیام دلخواه مانند تبریک عید یا تولد روی کارت، اتفاقا بسیار نیز مورد اقبال 
و توجه قرار گرفته است. کارت های هدیه بانکی عالوه بر اینکه جایگاه ویژه ای در فرهنگ و مناسبت های مختلف 
در می��ان عموم مردم دارند، برای بانک ها نیز دارای اهمیت ویژه ای در موضوع جذب منابع به ش��مار می روند که 

بانک های صادرکننده کارت های هدیه به آن نیم نگاهی دارند.
صدور کارت های هدیه بانکی یکی از خدمات متنوع بانکی اس��ت که با در نظر گرفتن ش��اخص های آنی بودن، 
سهولت دسترسی با فراغت از محدودیت مکانی و زمانی و نیز تنوع طرح ها می تواند خدمتی موثر برای مشتریان 
محسوب شود. آمارها روایت می کنند که در شهریورماه، تعداد کل کارت های بانکی تراکنش دار در سوییچ شاپرک 
مجموعا بیش از 101 میلیون عدد بوده اس��ت که از این رقم تنها در ش��هریورماه، کارت های هدیه بانکی سهمی 
در حدود 4میلیون و 500 هزار عدد را به خود اختصاص داده اند و این نش��انگر اقبال مش��تریان ش��بکه بانکی به 
این دسته از کارت های تراکنشی است و لزوم توجه بانک ها به این بخش از سهم بازار را به خوبی نشان می دهد.

دریافت کارت های هدیه بانکی بدون محدودیت زمانی
این کارت های هدیه که اتفاقا با اقبال خوبی از س��وی مش��تریان سیس��تم بانکی مواجه ش��ده اند، برای بانک ها 
ظرفیت قابل توجهی در جذب و رسوب پول دارند. از این رو عمدتا بانک ها، حساب ویژه  ای برای سرمایه گذاری در 
این بخش باز کرده اند. از جمله بانک پاسارگاد که با ظرفیت های مناسب در بخش بانکداری الکترونیک و امکانات 
زیرس��اختی و تکنولوژیک قوی در این بخش، تمرکز ویژه ای را بر این بخش معطوف داش��ته و به تازگی با تمرکز 
بر افزایش گستردگی و سهولت مراکز صدور کارت، اقدام به راه اندازی سرویس ویژه ای در این بخش نموده است.
محدودی��ت زمانی برای مراجعه به ش��عب بانکی جهت دریافت کارت های هدیه، یکی از مش��کالتی اس��ت که 
عموم مش��تریان از آن گله مند هس��تند، بنابراین امکان ارائه کارت های هدیه در باجه های بانکی 24 ساعته، یکی 
از مزیت های رقابتی مهمی است که عالوه بر تامین نیاز و رضایت خاطر مشتریان، برای بانک ها نیز دستاوردهای 

چشمگیری به همراه خواهد داشت.
بانک   پاسارگاد با همین رویکرد، امکان صدور آنی کارت هدیه در طرح های متعدد و با متن دلخواه را از طریق 
کیوسک های مستقر در 93 شعبه  خود فراهم کرده و عموم مشتریان می توانند بدون محدودیت زمانی با مراجعه 
ب��ه این کیوس��ک ها در کمترین زمان ممکن، کارت های هدیه با طرح های متع��دد و متن دلخواه خود را دریافت 
کنند که البته بنا به اعالم این بانک، به زودی تعداد ش��عبه های مجهز به کیوس��ک های کارت هدیه در تهران و 

شهرستان ها گسترش خواهد یافت.
همچنین کیوس��ک های کارت هدیه مس��تقر در 93 شعبه   این بانک در تهران و برخی از شهرستان ها، با امکان 
دسترس��ی 24 ساعته، عالوه بر صدور کارت هدیه، قابلیت انجام تمامی تراکنش های غیرنقدی بانکی را نیز دارند. 
همچنین بانک پاس��ارگاد به منظور مش��ارکت در فرهنگ سازی اس��تفاده از بانکداری الکترونیک به عنوان هدیه، 
کارم��زد ص��دور و بهای این کارت را دریافت نمی نماید و کارت به صورت رایگان صادر و در اختیار متقاضیان قرار 

می گیرد.
کارت هدیه سفارشی، خدمتی جذاب از بانک پاسارگاد

همچنی��ن از دیگر ویژگی ه��ای کارت های هدیه بانک پاس��ارگاد می توان به امکان س��فارش طرح های دلخواه 
اختصاصی و همچنین درج متن یا طرح های دلخواه بر روی کارت هدیه اش��اره کرد. به این ترتیب که مش��تریان 
با ورود به س��امانه اینترنتی ش��رکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد، قادر خواهند بود کارت هدیه ای با طرح و متن 
دلخواه و انتخابی خود س��فارش دهند. گفتنی اس��ت سهم بانک پاسارگاد براساس آخرین آمار منتشرشده از بازار 
کارت های هدیه و بن کارت در حدود 3.5درصد بوده که بدیهی اس��ت بانک پاس��ارگاد با راه اندازی و تجهیز این 
کیوس��ک های بانکی، قادر خواهد بود س��هم بازار خود را در حوزه کارت های هدیه افزایش داده و انتظار می رود با 

این استراتژی بتواند به تعداد بیشتری از مشتریان در اقصی نقاط کشور، ارائه خدمت نماید.

مجتبی عندلیب آذر
 مدرس کارآفرینی



تحریم های اقتصادی فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده است، اما بار اصلی این 
فشار روی دوش طبقه متوسط است. خارج شدن آمریکا از توافق هسته ای ایران و 
بازگشت تحریم های اقتصادی این روزها در تمامی رسانه ها مورد بحث قرار می گیرد 
ولی س��ؤال اصلی این است که فش��ار اصلی ناشی از این تحریم ها و فشار اقتصادی 
بر دوش کدام قش��ر از جامعه ایران است؟ در اینکه سیاست فشار اقتصادی آمریکا، 
زمینه را برای کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم و افت ارزش پول ملی فراهم 
کرده است، شکی نیست، اما بدون شک نمی تواند آمریکا را به اهداف سیاسی خود 

برساند، مگر اینکه اصالحاتی در این سیاست ایجاد شود.
»لس آنجلس تایمز« در گزارش��ی با همین مقدمه نوش��ت: آمریکا در 
سال 2015 میالدی توافقی را با ایران و کشورهای صنعتی امضا کرد و 
در س��ال 2016، بعد از اجرای تعهدات از طرف ایران این توافق اجرایی 
ش��د، اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا ورق برگش��ت و او از 
ای��ن توافق ب��ه عنوان بدترین توافق برای آمریکا ن��ام برد و از آن خارج 
ش��د. این سیاست ترامپ در ش��رایطی اجرایی شد که دیگر کشورهای 
بزرگ دنیا از آن به عنوان یک توافق خوب و حاصل یک دهه دیپلماسی 
ی��اد می کردند. به هرحال بازگرداندن تحریم ه��ای اقتصادی علیه ایران، 
تحریم نفتی و بانکی و حتی تحریم آلومینیوم و فوالد همگی سبب شد 
تا اوضاع س��خت تر از قبل بش��ود. ارزش پول ایران تنزل یافت، واردات 
دارو ب��ا مش��کالت روبه رو ش��د، قیمت دارو و مایحتاج اساس��ی زندگی 
رشدی مضاعف کرد و شرایط هر روز بدتر شد. آمریکا این سیاست فشار 
حداکثری را برای همراه کردن دولت ایران با سیاست های خود در پیش 
گرفت ولی به گفته رس��انه های آمریکایی و تحلیلگران و پژوهش��گران، 
بیش��ترین آس��یب به مردم عادی به خصوص طبقه متوس��ط وارد شده 
است؛ طبقه ای که نه از سرمایه های خود بلکه با استفاده از دستمزدشان 

امرارمع��اش می کنند و افزایش هزینه های زندگی، تأمین معاش را برای 
آنها سخت و سخت تر می کند.

طبقه متوسط جامعه ایران آسیب دیده اند
ب��ه گزارش »آینده نگر« در ادامه گزارش »لس آنجلس تایمز« آمده اس��ت: طبقه 
متوسط اقتصادی بیشترین آسیب را از بحران تجربه کردند. آنها شاهد از بین رفتن 
فرصت های ش��غلی خود بودند و از حجم پولی که در دسترس شان بود کاسته شد. 
افزایش هزینه ها در ش��رایطی که میزان در آمد آنها تغییر زیادی نکرده بود، س��بب 
شد تا قدرت خریدشان کم شود و حتی توان تأمین نیازهای جاری زندگی خود را 
نداشته باشند. »لس  آنجلس تایمز« با اشاره به این مسئله که دولت ترامپ سیاست 
نادرستی را در پیش گرفته است، ادامه داد: کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران 
و کاهش درآمد این کشور از صادرات نفت بیشترین آسیب را به زندگی مردم وارد 
کرده اس��ت و اص��اًل اهدافی که دولت مطرح کرده اس��ت را پیگیری نمی کند. این 
روزنامه آمریکایی، سیاست تشدید فشار اقتصادی با هدف متقاعد کردن دولت ایران 
برای مذاکره را سیاس��تی نادرست قلمداد کرده است که آمریکا را از هدفش دورتر 
و دورت��ر می کند. »لس  آنجلس تایمز« در ادامه این گزارش نوش��ته اس��ت: کاهش 
ارزش پ��ول مل��ی، افزایش نرخ ت��ورم، افزایش قیمت مواد غذای��ی و انرژی و حتی 
افزایش قیمت دارو و پوشاک همه باعث می شود تا طبقه متوسط آسیب ببینند ولی 

همراه شدن دولت ایران با سیاست تحمیلی آمریکا از این مسیر محقق نمی شود.
اجالس جی هفت و تالش برای مذاکره رودررو

کش��مکش ایران و آمریکا از زمان��ی که تحریم های اقتص��ادی، بانکی و نفتی و 
حتی تحریم صادرات فلزات اساس��ی ش��روع شده اس��ت، همچنان ادامه دارد ولی 
نقطه عطف این تحوالت را باید در اجالس جی هفت و سخن گفتن امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری کش��ور فرانس��ه در مورد مذاکره مستقیم روسای جمهوری ایران و 
آمریکا دید. با وجود اینکه فرانس��ه رسماً اعالم کرد آمادگی الزم برای میانجیگری 

در این زمینه را دارد ولی روس��ای جمهوری دو کشور از مناسب نبودن زمان برای 
مذاکره س��خت گفتند. هر یک از پیش ش��رط هایی صحبت کردند که باید قبل از 
مذاکره اجرا شود، ولی همین که صحبت در مورد این مذاکره مستقیم مطرح شد و 
طرفین با جدیت به مخالفت با این سیاس��ت نپرداختند، یعنی گام مهمی برداشته 
شده است. »فردریک گاس« یکی از تحلیلگران اقتصاد بین الملل در »مرکز مطالعات 
اقتصاد سیاسی واشنگتن« در این زمینه به »لس آنجلس تایمز« گفته است: اجالس 
جی هفت و تحوالتی را که در حاشیه آن ایجاد شد می توان از مهم ترین مسائل در 
جریان کشمکش ها و درگیری های اخیر ایران و آمریکا دانست. به نظر می رسد گام 
مهمی در زمینه حل مشکالت برداش��ته شده است. البته نمی توانیم انتظار داشته 
باش��یم که این مسائل ظرف مدت کوتاهی برطرف شود ولی می توان انتظار داشت 

که دیر یا زود شاهد بهبود اوضاع باشیم.
وقتی سیاست آمریکا راه به جایی نمی برد

حل ش��دن معضل رابطه ای��ران و آمریکا نه تنها از جنبه سیاس��ی بلکه به دلیل 
وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم اهمیت زیادی دارد. معضلی که این روزها سهم 
بیشتری از مردم را تحت تأثیر قرار داده است و بسیاری از افراد را بیکار کرده است. 
معضلی که دسترسی بیماران به داروها را محدود کرده است و سالمت جامعه ایران 

را هدف قرار داده است.
»لس آنجل��س تایمز« در انتهای گزارش خود با اش��اره به اینکه باید منتظر حل 
مشکالت بود، نوشته است: سیاست آمریکا راه به جایی نمی برد. آمریکا باید بداند که 
تنها با تعامل است که مشکالت برطرف می شود و فشار اقتصادی به دیگر کشورها 
با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد مانند دالر، تنها کالف مشکالت جهان را 
درهم تنیده تر خواهد کرد. باید منتظر یک راه حل در عرصه بین المللی بود. راه حلی 
که نتیجه اش بهبود معیش��ت مردم و ایجاد فرصت های شغلی برای طبقه متوسط 

جامعه ایران باشد؛ راه حلی پایدار و اثرگذار.

گزارش »لس  آنجلس تایمز« از تشدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران

فشار تحریم روی دوش طبقه متوسط

هفته گذش��ته چین و ایاالت متحده آمریکا برای پایان دادن به جنگ تجاری به 
توافق محدودی رسیدند؛ جنگی که باعث افت بازارهای جهانی و توقف رشد اقتصاد 
جهانی شده بود و حاال هر دو طرف در تالش هستند تا به یک توافق رسمی برای 

پایان دادن به جنگ تجاری برسند.
در این راستا، لیو هی معاون نخست وزیر چین و مذاکره کننده اصلی تیم چینی در 
مذاکرات تجاری روز ش��نبه اعالم کرد که دو گروه مذاکره کننده چینی و آمریکایی 
برای برطرف کردن نگرانی های اصلی براس��اس براب��ری و احترام متقابل و متوقف 

کردن جنگ تجاری همکاری خواهند کرد. 
براساس گزارشی که »سی ان بی سی« درباره آخرین نشست هیات مذاکره کننده 
چینی و آمریکایی منتشر کرده، لیو هی گفته است: دو طرف در بسیاری از زمینه ها 
پیشرفت چشمگیری داشته و پایه ها و اساس مهمی برای امضای توافقنامه مرحله ای 

فراهم کرده اند.
به گفته لیو، توقف گسترش جنگ تجاری به نفع چین و ایاالت متحده و جهان 
اس��ت و این همان چیزی اس��ت که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جهان به آن 

امیدوارند.
طبق آمارهای رس��می، رشد اقتصادی ساالنه س��ه ماه سوم در چین به 6درصد 
کاهش یافته اس��ت که ضعیف ترین رش��د در تقریبا سه دهه گذشته بوده است. در 
واق��ع، جنگ تجاری به م��واد اولیه برای تولید کارخانه ها و امنیت س��رمایه گذاری 
در چین بیش��ترین ضربه را وارد کرده اس��ت. لیو در این باره گفته اس��ت که چین 
س��رمایه گذاری در فناوری های اصلی را برای تسریع بازسازی اقتصادی و چشم انداز 
اقتصادی بس��یار روشن، افزایش خواهد داد. ما نگران نوسانات اقتصادی کوتاه مدت 
نیس��تیم. ما به توانایی خود برای دس��تیابی به اهداف کالن اقتصادی برای امسال 

اطمینان داریم.
معاون نخس��ت وزیر چین همچنین اعالم کرد بهبود روابط آمریکا و چین به نفع 
جهان است. او با بیان اینکه رشد اقتصادی در آمریکا و چین و همکاری های تجاری 
به ثبات و رونق اقتصادی کل جهان کمک می کند، افزود: چین و آمریکا می توانند 
براس��اس برابری و احترام متقابل، پرداخت ب��ه نگرانی های اصلی یکدیگر و تالش 
برای ایجاد یک محیط مناسب و دستیابی به اهداف مشترک دو طرف تالش کنند.
در همین حال، صندوق بین المللی پول تخمین زده است که توافق آزمایشی که 
هفته گذش��ته توسط واشنگتن و پکن به دست آمد، می تواند صدمات وارده در 15 

ماهه گذشته براساس تعرفه های تالفی جویانه را برای در هر دو کشور کاهش دهد. 
به گفته کریس��تالینا جورجیوا رئیس صندوق بین الملل��ی پول، این توافق می تواند 

کاهش رشد اقتصادی را به جای 0.8درصد به 0.6درصد محدود کند.
وقتی دومین قدرت اقتصادی جهان به دردسر می افتد

در این میان، به نظر می رس��د پیامدهای جنگ تجاری میان دو قدرت اقتصادی 
جهان بیش��تر از آمریکا به چین ضربه زده و رش��د اقتصادی پکن در سه ماهه سوم 
امسال به کمترین سطح در 26 سال اخیر رسیده است. به گزارش آسوشیتد پرس، 
در اتفاقی کم سابقه رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه سوم سال 
به 6درصد رس��ید که 0.2درصد کمتر از رقم پیش بینی شده و کمترین رشد فصلی 
این کشور از سال 1993 بود. به نظر می رسد که پیامدهای جنگ تجاری با آمریکا 
بیش از پیش در اقتصاد چین در حال پدیدار ش��دن اس��ت و برخی از اقتصاددانان 
هش��دار داده اند که تداوم روند فعلی می تواند رشد اقتصادی چین را به زیر 6درصد 

نیز سوق دهد.
جولیان اوانز، کارش��ناس موسسه »کپیتال اکونومیکس« در این باره گفته است: 
تش��دید فش��ارها بر روی فعاالن اقتصادی چین در ماه های آینده نیز ادامه خواهد 
داشت. کاهش تقاضای جهانی، صادرات را تحت تاثیر قرار داده است و کمبود منابع 
ارزی صادراتی به نوبه خود به معنای کاهش توان پکن برای سرمایه گذاری بر روی 
زیرساخت های این کش��ور در کوتاه مدت خواهد بود. این کاهش سرمایه گذاری به 

ویژه بخش مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
طبق اعالم مرکز آمار چین، در 9 ماه نخس��ت امس��ال رشد اقتصادی این کشور 
6.2درصد اندازه گیری ش��ده اس��ت که در این بین رش��د بخش تولیدات صنعتی 
5.6درصد بوده اس��ت. برمبنای ماهانه نیز بیشترین رشد مربوط به بخش معدن با 
8.3درصد بوده اس��ت و خرده فروشی با 8.2درصد و تولید با 5.4درصد در رده های 

بعدی قرار دارند.
آمارهای منتشرش��ده توس��ط وزارت بازرگانی چین نیز نشان می دهد که جنگ 
تجاری با آمریکا اکنون وارد مرحله جدی تری شده است تا جایی که با وجود افزایش 
5.2درصدی صادرات چین به جهان در 9 ماه نخس��ت امس��ال، میزان صادرات این 

کشور به آمریکا طی همین مدت 3.2درصد کاهش یافته است. 
حمله شدید رئیس بانک  مرکزی چین به آمریکا

همین وضعیت باعث شده تا رئیس بانک  مرکزی چین در حمله ای همه جانبه به 

آمریکا، سیاست های غیرقابل اطمینان واشنگتن را عامل اصلی تنش های تجاری در 
اقتصاد جهانی معرفی کند.

به گ��زارش رویترز، یی گان��گ، رئیس بانک مرکزی چین که برای ش��رکت در 
اجالس مش��ترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به واش��نگتن رفته، گفت 
که اقتصاد جهانی با تنش های تجاری و سیاست های غیرقابل اطمینان واشنگتن با 

ریسک های محسوسی مواجه شده است.
او ضمن ابراز ناامیدی پکن نس��بت به رویکرد صن��دوق بین المللی پول برای به 
رس��میت شناختن نفوذ رو به گسترش چین و س��ایر کشورهای دارای رشد سریع 
گفت که کاهش ارزش یوان به محدوده روانی کمتر از هفت دالر در نتیجه فش��ار 

بازارها بوده و بانک مرکزی و دولت چین نقشی در آن نداشته اند.
گانگ با مقصر دانستن آمریکا در افزایش نوسانات بازارها گفت که طرف آمریکایی 
ناعادالنه چین را به دس��تکاری تعمدی در نرخ ارز متهم کرده اس��ت. وی افزود که 
برخالف ادعاهای وزارت خزانه داری آمریکا، با در نظر گرفتن بنیان های اقتصادی و 

میزان عرضه و تقاضا، ارزش یوان در سطح کامال معقولی قرار دارد.
رئی��س بان��ک مرکزی چین در بخش دیگری از س��خنانش با انتق��اد از رویکرد 
»نخس��ت آمریکا« دولت ترامپ گفت: موج پوپولیس��م و حمایت گرایی در برخی از 
کشورها باعث از بین رفتن اعتماد مشترک شده است و نشان می دهد آنها تمایلی 

برای همکاری و چندجانبه گرایی ندارند.
گانگ با اشاره به تاثیر جنگ تجاری بر اقتصاد جهان گفت که نشانه های اخالل 
در جریان تجارت به زنجیره تامین و تجارت جهانی آسیب زده است. جنگ تجاری 
اطمینان بازار را کاهش داده و این مس��اله می تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد و 

نوسانات بازار را تشدید کند.
رئی��س بانک مرکزی چین خواهان تعدیل س��هم کش��ورها از حق رأی صندوق 
بین المللی پول ش��د. صندوق بین المللی پول اعالم کرده است که کشورهای عضو 
با تامین مالی یک تریلیون دالری برای اعطای وام های جدید به کش��ورهای عضو 
موافق��ت کرده ان��د، اما با وجود کاهش تعهدات، آمریکا هنوز از حق وتو در این نهاد 

برخوردار است.
گان��گ تغییر حق رأی در صن��دوق بین المللی پول را ضامن قانونمندی و قدرت 
کنترل این نهاد دانس��ت و افزود: چین به همراه دیگر ش��رکای خود به تالش برای 

تغییر در حق رأی اعضای صندوق ادامه خواهد داد.

آیا دومین اقتصاد بزرگ جهان به دردسر افتاده است؟

شمارش معکوس برای پایان جنگ تجاری

نگاه

رویکرد توسعه پایدار از سبز به آبی حرکت می کند
از اقتصاد اقیانوس تا آینده آبی

مدیریت اقیانوس ها و دریاهای جهان دارد بس��یار بیش��تر از 
گذش��ته سیاسی می ش��ود و س��طح تعهدات و حساسیت های 
استراتژیک کشورها با هم به شدت تفاوت دارد و این تفاوت ها 
در آینده بیش��تر هم می ش��وند؛ این پیش درآمد گزارشی است 
که »فوربس« به قلم »ناتالی پارلتا« نویس��نده اس��ترالیایی در 
حوزه علم منتش��ر کرده و نس��بت به آینده اقتصاد آبی جهان 
هش��دار داده اس��ت. اقتصاد آبی به گفته »فوربس« اصطالحی 
اس��ت که از اقتصاد س��بز الهام گرفته شده و به استفاده پایدار 
از اقیانوس ه��ا و جانوران دریایی گفته می ش��ود؛ اینکه چگونه 
و چ��ه اندازه می توان از طریق توس��عه صنعتی از اقیانوس ها و 
دریاها بهره برد و به موازات آن نیز به پایداری محیط زیس��ت 

کمک کرد.
به نوش��ته »فوربس« اصطالح اقتصاد آبی در یک دهه اخیر 
برای گوش ها اندکی آش��نا ش��ده اس��ت. این اصط��الح که از 
اقتصاد س��بز الهام گرفته شده، به استفاده پایدار از اقیانوس ها 
و جانوران دریایی برمی گردد که البته منش��أ مناقشات زیادی 
هم هس��ت. مس��ئله اصلی در اقتصاد آبی این است که چطور 
و چقدر می توان از طریق توس��عه صنعتی س��نتی و نوظهور از 
اقیانوس ها و دریاها سود برد اما در عین حال به پایداری محیط 
زیس��ت و نیازهای جوامع محلی هم پاسخ مناسب داد؛ آن هم 
در ش��رایطی که کش��تی های هوش��مند، فعالیت های دریایی 
دیجیت��ال و صدها تکنولوژی جدید دارند هر روز بیش��تر روی 

آب ها متمرکز می شوند.
از آنجا که زمین به دلیل جمعیت زیاد ش��اهد کاهش منابع 
و ذخایرش بوده اس��ت، انس��ان ها دارند هرچه بیشتر به سمت 
آب ه��ا هجوم می برن��د و منابع دریایی ح��اال در معرض خطر 
ق��رار دارند. همچنین فعالیت های بش��ر که طی س��الیان دراز 
تأثیر خود را روی دریاها نش��ان نداده بود، حاال به وضوح دارد 
نابودی آب ها را رقم می زند. تأثیر گرمایش زمین، اسیدی شدن 
آب ه��ا، ماهیگیری بیش از اندازه، آلودگی آب و مس��ائل دیگر 
دارن��د آب های زمین را نابود می کنند. این در حالی اس��ت که 
اقیانوس ها و دریاها محل زندگی میلیون ها گونه زنده جانوری و 
گیاهی هستند و بیش از نیمی از اکسیژنی که تنفس می کنیم 
و نیز غذای بی��ش از یک میلیارد نفر از مردم جهان نیز از این 

طریق تأمین می شود.
به صورت اصولی، بقای ما به س��المت دریاها وابس��ته است. 
ب��ه همین جهت اس��ت که الگ��وی درس��ت تصمیم گیری در 
مورد اقتصاد آبی باید حول س��ه محور بچرخد؛ یعنی نیازهای 
اقتصادی، اجتماعی و محیط زیس��تی را برآورده کند. به گفته 
»میش��ل وویر« از »مرکز ملی امنیت منابع اقیانوس استرالیا« 
دیگ��ر در جهان امروزی نمی توان به صورت مجزا به مقتضیات 
صنعت کشتیرانی یا ش��یالت یا صنایع دریایی دیگر پرداخت، 
بلکه برای زنده  نگه داش��تن آب های زمین و تداوم اس��تفاده ما 
از آنها، باید ش��یوه جامع تری برای توجه به اقتصاد آبی داشته 

باشیم و این خودش چالش بزرگی است.
تمام اینها در ش��رایطی اس��ت که پیش��رفت تکنولوژی های 
روبوتی��ک و دیجیتال هم دارند روز به روز چالش های جدیدی 
به وج��ود می آورند. مدیریت هوش��مند ناوگان ه��ای دریایی، 
کش��تی های بی سرنش��ین و مدیریت تکنولوژی محوِر حمل بار 
در دریاه��ا و اقیانوس ه��ا دارند کار را برای انس��ان و آینده اش 
راحت تر می کنن��د، اما تأثیر تمام ای��ن فعالیت ها روی محیط 
زیس��ت دریایی مس��ئله قابل اغماضی نیس��ت. ب��ا این وجود، 
دانش��مندان به تأثیر ش��دید اس��تفاده از هوش مصنوعی برای 
کاهش آس��یب زنی فعالیت های بشر به آب های زمین هم اشاره 
کرده اند. الگوریتم هایی که هر روز دارند پیش��رفته تر می شوند، 
قادر خواهند بود مش��کالت ناش��ی از فعالیت های بش��ر )مثل 
کشتیرانی( در دریاها و اقیانوس ها را راحت تر تشخیص بدهند 
و با بررس��ی های همه جانبه و استفاده از تکنولوژی هایی مانند 
واقعیت مجازی، در برخی موارد راه حل هوش��مندی هم ارائه 

بدهند.
اما در این می��ان، اقتصاد پایدار اقیانوس ه��ا چطور می تواند 
ش��کل بگی��رد؟ واقعیت این اس��ت ک��ه بخش اعظ��م تجارت 
بین المل��ل دارد از طریق آب ها صورت می گیرد و بعید اس��ت 
که به این زودی ها راهی برای کاهش تأثیر آن روی اقیانوس ها 
پیدا ش��ود. اس��تفاده از منابع انرژی موجود در آب ها مثل نفت 
هم فعاًل ادامه دارد و آلودگی ش��دید ناش��ی از اس��تخراج را به 
فضای آب های زمین تحمیل می کند. در عین حال ما انسان ها 
به صنعت ش��یالت به شدت وابسته ایم و منابع دریاها را صرف 
نیاز بدن خودمان به پروتئین می کنیم. با این اوصاف، آیا آینده 
م��ا می تواند واقع��اً مبتنی بر اصول اقتصاد آبی باش��د یا اینکه 

داریم خودمان را گول می زنیم؟
یک��ی از راه حل هایی که دانش��مندان برای حل این مس��ئله 
یعنی تضمین اقتصاد آبی دارند این است که از اطالعات بهتری 
برای تحلیل وضعیت آب های جهان و اس��تفاده تجاری از آنها 
به دست بیاید؛ اطالعاتی که بتواند اهداف اقتصاد آبی پایدار را 
تأمین کند. از این لحاظ، پیش��رفت تکنولوژی می تواند دس��ت 
باال را به انس��ان بدهد. اطالعات ماهواره ای دقیق از تحوالت در 
اقیانوس ها، استفاده از هواپیماهای بی سرنشین برای جمع آوری 
اطالعات و تحت نظر داش��تن دائم��ی وضعیت آب های جهان 
برای ردیابی تحوالت هش��داردهنده زیس��ت محیطی از جمله 
راهکارهایی است که برای بهبود استفاده انسان از اقیانوس ها و 
دریاها ارائه شده است. با این حال، یک مسئله را نباید فراموش 
کرد: مدیریت اقیانوس ها و دریاهای جهان دارد بس��یار بیشتر 
از گذشته سیاسی می ش��ود و بازیگران منطقه ای و بین المللی 
بیش��تری به آن وارد می شوند. این مسئله باعث ایجاد مانع در 
تدوین یا اصالح قوانین آبی جهان می ش��ود زیرا سطح تعهدات 
و نیز حساس��یت های استراتژیک کش��ورهای مختلف با هم به 
ش��دت تفاوت دارد و حتی براساس اوضاع امروز جهان می توان 
پیش بینی کرد که این تفاوت ها در آینده بیش��تر هم بشوند. با 
این اوصاف، اقتصاد آبی و آینده آبِی همراه با آن هدفی اس��ت 
که تحققش دش��وار است اما کنار گذاشتنش آنقدر برای آینده 

بشر خطرناک است که اصاًل نباید فکرش را هم کرد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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فرصت امروز: به نظر می رس��د قیمت مس��کن کاهش یافته است، اما 
آمارها نش��ان می دهد قیمت زمین و س��اختمان کلنگی همچنان رو به 
افزایش اس��ت، چنانچ��ه گزارش مرکز آمار ایران نش��ان می دهد قیمت 
فروش یک مترمربع زمین )یا زمین ساختمان مسکوني کلنگي( در بهار 
امس��ال نسبت به بهار سال گذش��ته، رشدی 174درصدی داشته است. 
همچنین در بهار امس��ال متوس��ط اجاره بهای ماهانه به عالوه 3درصد 
ودیعه در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35درصد و در 

مقایسه با فصل زمستان 17.4درصد افزایش داشته است.
براس��اس گزارش مرکز مل��ی آمار، بنگاه های معامالت ملکی کش��ور 
موظفند مش��خصات تمام معامالت خرید و فروش و اجاره را در سامانه  
اطالعات مدیریت معامالت امالک و مستغالت کشور ثبت کنند. بر این 
اس��اس، بنگاه های معام��الت در پایتخت، اجاره ی��ک مترمربع زیربنای 
مس��کونی با میانگین مساحت 80 مترمربع و متوسط عمر بنای 14سال 
را رقم 40هزار و 267 توم��ان ثبت کردند. همچنین طبق این گزارش، 
حداقل مبلغ اجاره ماهانه 3هزار و 271 تومان و حداکثر مبلغ نیز 220 

هزار تومان است.
مرکز آمار ایران، متوس��ط قیمت فروش ه��ر مترمربع زمین یا زمین 
س��اختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت در 
ش��هر تهران را 16 میلیون و 956 هزار تومان با میانگین مساحت 246 
مترمربع که نس��بت به فصل زمستان پارس��ال  16.6درصد و نسبت به 
فصل بهار س��ال گذشته 174.6درصد افزایش داش��ته است. همچنین 
متوس��ط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مس��کونی معامله ش��ده از 
طریق بنگاه های معامالتی ملکی در ش��هر تهران 13 میلیون و 92 هزار 
تومان با میانگین مس��احت 88 مترمربع و متوس��ط عمر بنای 11 سال 
بوده اس��ت که نسبت به زمس��تان97 به میزان 22.7درصد و نسبت به 

بهار سال گذشته 109.6درصد افزایش داشته است.
جابه جایی تورم مسکن در پایتخت

همچنین در یک بررس��ی آماری دیگر، مقایس��ه قیمت های مس��کن 
در ش��هریورماه امسال نسبت به ش��هریورماه پارسال از جابه جایی تورم 
مس��کن در پایتخ��ت حکایت می کند. با وجودی که قیمت مس��کن در 
ش��هر تهران روند نزولی به خود گرفته، شهریورماه امسال شش منطقه 
در جنوب پایتخت شامل 11، 16، 17، 12، 15 و 20 با میانگین قیمت 

7.4میلیون تومان در هر متر مربع، پیشتاز تورم ملکی بودند.
به گزارش ایسنا، آمارها گویای آن است که مناطق 11، 16، 17، 12، 
15 و 20 به ترتیب بیش��ترین نرخ رش��د قیمت مسکن شهر تهران در 
ش��هریورماه 1398 را به خود اختصاص داده اند. میانگین قیمت مسکن 
در این مناطق 7.4 میلیون تومان اس��ت که بیش��ترین نرخ  مربوط  به 
منطق��ه 11 با میانگین متری 9.5 میلی��ون تومان و کمترین قیمت در 
این میان به منطقه 20 با متوس��ط 6.6 میلیون تومان در هر متر مربع 

تعلق دارد.
ش��هریورماه س��ال گذش��ته مناط��ق 5، 2، 1، 9، 13 و 4 ب��ه ترتیب 
باالترین میزان رشد قیمت سالیانه را تجربه  کردند. سال 1397 معموال 

در هر ماه مناطق 5 و 1 پیشتاز تورم ملکی در پایتخت بودند؛ در حالی 
که ش��هریورماه امس��ال منطقه یک با 39درصد افزایش قیمت سالیانه، 
کمترین نرخ رش��د را در بین مناطق بیست ودوگانه شهر تهران به خود 
اختصاص داد. آمار نشان می دهد که تورم ملکی در پایتخت از شمال به 
جنوب جابه جا شده، اما پس از دو افت 2.4 و 2.8درصدی قیمت مسکن 
در تهران طی دو ماه اخیر، نرخ رش��د در مناطق جنوبی نیز در مرداد و 

شهریور متوقف شده است.
قیمت آپارتمان در هسته مرکزی تهران

با تغییر مس��یر بازار مسکن، باالترین میزان رش��د سالیانه قیمت در 
ش��هریورماه  1398 به  منطق��ه 11 در مرکز تهران ش��امل محله های 
آگاهی، اسکندری، باغش��اه، پاس��تور، آذربایجان، جمالزاده، جمهوری، 
دخانیات و منیریه تعلق داشت اما قیمت آپارتمان در محله های مختلف 
ای��ن منطقه، متفاوت اس��ت. به طور مثال قیمت پیش��نهادی آپارتمان 
نوس��از در منیریه مت��ری 12 تا 16 میلیون تومان اس��ت؛ در حالی که 
در اس��کندری نرخ نوس��از بین 11 تا 13 میلیون تومان تعیین می شود. 
هم اکنون براس��اس سن س��اختمان و امکانات می توان با بودجه 350 تا 
500 میلی��ون تومان در محله اس��کندری آپارتمان خریداری کرد. یک 
آپارتمان 65 متری ش��ش س��ال س��اخت فول امکانات در اسکندری به 
مبل��غ 670 میلیون تومان )متری 10 میلی��ون و 300 هزار  تومان( به 
فروش می رس��د. یک واحد 48 متری دو ساله با امکانات کامل نیز 600 

میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
در محله پاس��تور نرخ پیشنهادی یک آپارتمان 80 متری 14 ساله با 
پارکینگ و انباری، طبقه دوم، بدون آسانسور 900 میلیون تومان تعیین 
شده است. در محله جمهوری خیابان 12 فروردین یک واحد 75 متری 
دو س��ال ساخت، فول امکانات، رو به آفتاب 900 میلیون تومان )متری 

12 میلیون تومان( فروخته می شود.
خانه در نازی آباد تهران متری چند؟

در منطقه 16 که دومین نرخ رشد قیمت سالیانه مسکن شهر تهران به 
میزان 85درصد را در شهریورماه داشت محله های نازی آباد،  یاخچی آباد، 
علی آب��اد، تختی، جوادیه و خزانه قرار دارد که میانگین قیمت مس��کن 
در ش��هریورماه امس��ال در این منطقه 7.3 میلی��ون  تومان در هر متر 
مرب��ع بود. البت��ه در نازی آباد قیمت ها باالتر از این میزان اس��ت و نرخ 
آپارتمان نوس��از در ای��ن محله متری 10 تا 12 میلی��ون تومان تعیین 
می ش��ود که برای آپارتمان های لوکس، قیمت ه��ا تا متری 15 میلیون 
تومان و حتی بیش��تر هم می رسد. یک آپارتمان 92 متری نوساز دارای 
امکان��ات کام��ل در نازی آباد یک میلی��ارد و104 میلیون تومان )متری 
12 میلیون( قیمت گذاری ش��ده اس��ت. یک واحد 73 متری شش سال 
س��اخت دارای آسانس��ور و انباری، بدون پارکینگ در نازی آباد به مبلغ 
670 میلی��ون تومان )متری 9 میلیون و 100 هزار تومان( آگهی ش��ده 
است. یک واحد 57  متری 18 ساله واقع در طبقه اول، بدون آسانسور 
و پارکین��گ در محل��ه نازی آباد به مبلغ 460 میلی��ون تومان )متری 8 

میلیون( فروخته می شود.

شهریورماه احتماال کف معامالت مسکن بوده است
افزایش ناچیز حجم قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران در 
نیمه مهرماه نسبت به شهریورماه نشان می دهد از یک سو بازار از حالت 
طبیعی براس��اس عرضه و تقاضا خارج ش��ده و از سوی دیگر می توان به 

این جمع بندی رسید که معامالت به کف رسیده است.
رکود تاریخی معامالت مس��کن ش��هر تهران حاکی از آن است که در 
حال حاضر گروه غالب خریداران کس��انی هستند که به دنبال آپارتمان 
زیر قیمت می گردند. این افراد نیز شامل دو گروه مصرفی و سرمایه گذار 
هس��تند؛ س��رمایه گذارانی که نقدینگی مازاد در اختیار دارند و خود را 

برای رکود 3 تا 4 ساله آماده کرده اند.
معامالت مس��کن در تهران ب��ه کمتر از 3000 فق��ره )2787 فقره( 
رس��یده و ارزیابی ها نش��ان می دهد احتماال تعداد خرید و فروش کمتر 
از این مقدار نخواهد ش��د؛ چراکه آمار نیمه اول مهرماه نش��ان می دهد 
در آغ��از پایی��ز که اصوال باید تعداد قرارداده��ا در هر دو بخش خرید و 
اجاره نس��بت به شهریورماه تا 50درصد کاهش پیدا کند، شاهد افزایش 
25درص��دی قرارداده��ای خرید و ف��روش بودیم. این نمای��ه می تواند 
نشان دهنده این موضوع باشد که اوال بازار از حالت طبیعی خود براساس 
نظام عرضه و تقاضا خارج ش��ده، دوما تعداد معامالت به کف رس��یده و 

سوما قراردادها صرفا در فایل های زیر قیمت انجام می شود.
ب��ا وجودی که معامالت احتماال به کف رس��یده، نمی توان با قطعیت 
عنوان کرد که قیمت نیز به کف رس��یده است؛ چراکه قیمت مسکن در 
تهران دو افت  2.4 و 2.8درصد را به ترتیب در ماه های مرداد و  شهریور 
نش��ان داد و پس از آنک��ه در خردادماه وارد کان��ال 13 میلیون تومان 
ش��ده بود مجددا در ش��هریورماه به کانال 12 میلیون تومان برگشت و 
هم اکنون میانگین قیمت مس��کن شهر  تهران 12 میلیون و 667 هزار 

تومان در هر متر مربع است.
خروج برخی فروشندگان از بازار مسکن

از س��وی دیگر در روزه��ای اخیر اتفاق جدیدی در بازار مس��کن رخ 
داده است. مش��اوران امالک می گویند به دلیل پایین آمدن قیمت های 
پیشنهادی و قطعی مسکن، اخیرا بساز و بفروش ها در تکمیل واحدهای 
نیمه تمام تعلل نش��ان می دهند تا بتواند در زمان مناسب، آپارتمان های 
خ��ود را وارد ب��ازار کنن��د. از س��وی دیگر برخ��ی مال��کان واحدهای 
کلیدنخ��ورده که تا پیش از افت قیمت قصد فروش داش��ته اند به دفاتر 
اعالم کرده اند که فایل آنها را موقتا از لیست فروش خارج کنند. به نظر 
می رسد شنیدن بعضی اخبار درخصوص احتمال افزایش قیمت سیمان 

و مصالح ساختمانی در این رفتار مالکان تاثیرگذار بوده است.
ب��ا این وجود حجم انبوه��ی از آپارتمان های خالی برای فروش عرضه 
ش��ده و می توان در میان آنها بسیاری از فایل های زیر قیمت را مشاهده 
کرد. در حال حاضر تعداد بی شمار آگهی ها هیچ تناسبی با تعداد اندک 
خریداران ندارد. مش��اوران امالک عنوان می کنند که از تیرماه امس��ال 
اوضاع بازار مس��کن به نفع متقاضیان تغییر کرده و نشست ها معموال به 

دلیل عقب نشینی خریداران لغو می شود.

گزارش مرکز آمار از رشد 174درصدی قیمت زمین در بهار امسال

تهرانی ها ۳۵ درصد اجاره بیشتر پرداختند
یادداشت

می توان از یک استارت آپ به دلیل انحصار 
انتقاد کرد؟

قان��ون تجارت در کش��ور م��ا که چارچ��وب فعالی��ت بنگاه های 
اقتصادی را تعیین می کند، فرس��وده، قدیمی و ناکارآمد اس��ت. در 
شرایط کنونی گویی کسی جرأت حرکت و اصالح آن را ندارد یا هر 
حرکتی برای اصالح این قان��ون، از آنجا که بدون مطالعه و ارزیابی 
الزم از مدل ه��ای موفق و شکس��ت خورده در دیگر کش��ورها انجام 
می شود، محل س��وال است. به نظر می رسد دست اندرکاران در این 
زمین��ه از وضع موجود راضی اند و یا حوصل��ه و قدرت ورود به این 
عرصه را ندارند. با توجه به این مسئله، ما از نظر قانونی در شناخت 
انحص��ار، محدودی��ت و ممنوعیت آن در کل فضای تجاری کش��ور 
مش��کل داریم، برای مثال، هیچ قانونی زمینه انحصار خودروسازان 
یا اپراتورهای مخابرات را در کش��ور ما محدود نمی کند، چه برس��د 

به استارت آپ ها.
فلس��فه شکل گیری استارت آپ، حل یک مس��ئله و رفع یک نیاز 
اس��ت. یک اس��تارت آپ می تواند معضل حمل ونقل کش��ور را حل 
کن��د و با توجه به توان لجس��تیکی که در اختی��ار گرفته عالوه بر 
حمل مس��افر به حوزه های حمل غذا، بار و مرسوالت دیگر هم وارد 
ش��ود. استفاده از ظرفیت در همه جوانب ممکن در فضای اقتصادی 
کشور را نمی توان لزوما به انحصارطلبی یک کسب وکار نوپا نسبت 
داد. در ش��رایطی چنین کسب وکارهایی قدرت می گیرند که دیگر 

سازمان  های مسئول ناکارآمد بوده و به درستی عمل نکرده اند.
اگر زمانی درباره عملکرد انحصاری یک استارت آپ تردیدی ایجاد 
شود، باید آن را در اتحادیه کسب وکارهای نوپا حل و فصل کرد اما 
در اصل، کار استارت آپی یعنی شناخت خألها و استفاده از ظرفیت ها 
برای حضور بیش��تر. باید پذیرفت که فضای کسب وکار در کشور ما 
تغییر کرده اس��ت بنابراین باید مشکالت در این اکوسیستم جدید 
را از راه خود حل کرد. ایجاد متولی برای اس��تارت آپ ها موضوعیتی 
ندارد و به نظر می رس��د مراجعی به عنوان تش��خیص دهنده مسائل 
این حوزه وارد عمل شده اند که در جای اصلی خود کارآمد نبوده اند.

کدام استان ها بیشترین حذف یارانه بگیران را داشته اند؟
جغرافیای استانی حذف یارانه نقدی

س��خنگوی س��تاد تبصره 14 قانون بودجه از کنار گذاش��تن یک 
میلی��ون نفر از جمع دریافت کنن��دگان یارانه نقدی در دو ماه اخیر 
خبر داد و گفت اس��تان تهران در صدر فهرست حذف یارانه بگیران 

قرار گرفته است.
حس��ین میرزای��ی در گفت وگو با تس��نیم، با اش��اره ب��ه آخرین 
جزییات حذف یارانه نقدی در مهرماه گفت: با احتس��اب 400 هزار 
نفر حذف شده از جمع یارانه بگیران در مهرماه امسال مجموعا بیش 
از یک میلیون نفر از صف دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته  شده اند.
به گفته وی، در ش��هریورماه نیز نزدیک به 700 هزار نفر از جمع 
یارانه بگی��ران کن��ار رفته بودند، اما روند رس��یدگی ب��ه اعتراضات 
همچن��ان ادامه دارد. میرزایی با بیان اینکه 100هزار و 188 خانوار 
)یا به عبارت دیگ��ر، 400هزار نفر( در مرحله پرداخت یارانه نقدی 
مهرماه از ص��ف یارانه بگیران کنار رفته اند، گف��ت: تاکنون 9درصد 
از حذف ش��دگان به روند حذف خ��ود معترض بوده اند اما 80درصد 

دالیل مطرح شده آنها از سوی ستاد پذیرفته نشده است.
س��خنگوی س��تاد تبصره 14 قان��ون بودجه ادام��ه داد: تاکنون 
20درصد دالیل معترضان به حذف یارانه نقدی رد نش��ده اس��ت و 
بایستی در مورد ادله آنها همچون ورشکستگی، بیماری صعب العالج 

و... راستی آزمایی مجدد صورت گیرد.
این مقام مسئول درخصوص پراکندگی جغرافیایی حذف شدگان 
از ص��ف دریافت یارانه نقدی نیز گفت: 38.5درصد حذف ش��دگان 
از ص��ف دریاف��ت یارانه نقدی از اس��تان ته��ران بوده اند. همچنین 
اس��تان های اصفهان ب��ا  8.2درصد، فارس با 7.5درصد، خراس��ان 
رض��وی با 6.9درصد و اس��تان مازندران با 4.4درص��د در رده های 
بع��دی دارای بیش��ترین جمعی��ت حذف ش��دگان از دریافت یارانه 
نق��دی قرار گرفته اند. اما با وجود اینکه گفته می ش��د یارانه افرادی 
که در ش��هریورماه به دلیلی غیر از ح��ذف گروه های پردرآمد واریز 
نش��ده اس��ت همراه با یارانه مهرماه پرداخت خواهد شد، این افراد 
فق��ط یارانه مهرم��اه را دریافت کرده اند و خب��ری از دو یارانه نبود. 
به گزارش ایسنا، یارانه ش��هریورماه در حالی به حساب سرپرستان 
خانوار واریز ش��ده بود که در کن��ار گروه هایی که وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی به عنوان افراد پردرآمد شناس��ایی کرد و یارانه آنها 

واریز نشد، برخی خانوارهای دیگر یارانه ای دریافت نکردند.
در این بین بحث هایی در مورد رخ دادن اش��تباه از سوی سازمان 
هدفمن��دی یارانه ها و یا اخت��الل در زمان واریز ب��رای تعداد قابل 
توجهی خانوار مطرح ش��د، ولی س��ازمان هدفمن��دی هیچ یک را 
نپذیرفت و اعالم کرد که مش��کل از اطالعات بانکی و حس��اب آنها 

بوده است.
این گونه توضیح داده شد که که عدم واریز به دلیل تکمیل نبودن 
اطالعات بانکی و حس��اب آنها بوده اس��ت؛ به طوری که اگر قرار بر 
تغییر سرپرس��ت خانوار به هر دلیلی از جمله فوت و بدسرپرس��تی 
باش��د باید افراد به بانک مراجعه کرده و تغییر حساب دهند. بر این 
اساس در ش��هریور برخی خانوارها در زمان مشخص تغییر حساب 
نداده اند و فرآیند آن انجام نشده است که یارانه به حسا ب شان واریز 
ش��ود. از این رو یارانه برای آنها به دلیل مش��خص نبودن وضعیت 

حساب واریز نشده و از مهرماه مجددا دریافت خواهند کرد.
ام��ا در ادامه و در آس��تانه واریز مهرماه گفته ش��د که 85درصد 
افرادی که در ش��هریورماه جا مانده بودن��د اطالعات بانکی خود را 
تکمیل کرده و وضعیت آنها روش��ن اس��ت، از این رو در کنار یارانه 
مهرماه، 45 هزار و 500 تومانی که در ش��هریورماه واریز نشده بود 

پرداخت می شود.
ب��ا این حال یارانه مهرماه در حالی پنجش��نبه ش��ب به حس��اب 
سرپرس��تان خان��وار واریز ش��د که تم��اس برخ��ی یارانه بگیران با 
خبرگزاری ایس��نا از این حکایت داشت که برخالف وعده داده شده 
یارانه آنها فقط برای مهرماه پرداخت ش��ده و یارانه ش��هریورماه به 

حساب آنها واریز نشده است.
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با وجود اینکه خبرهای درگوش��ی در بازار گوش��ی تلفن همراه، حکایت 
از احتم��ال افزایش قیمت ه��ا در روزهای آینده دارد، اما بررس��ی بازار در 

هفته های ابتدایی پاییز، از آرامش بازار خبر می دهد.
ب��ه گزارش خبرآنالین، خبرهای درگوش��ی در ب��ازار موبایل حکایت از 
احتم��ال افزایش قیمت ها در آین��ده دارد؛ این صحب��ت در میان فعاالن 
بازار موبایل از آنجا نش��أت می گیرد که معافیت 80 دالری واردات گوشی 
مسافری لغو شده است. بر همین اساس، در مراجعه به فروشندگان موبایل، 

بارها روی این موضوع تاکید دارند که موبایل گران خواهد شد.
چن��دی پیش گمرک تصمیم گرفت یک قانون قدیم��ی درباره واردات 
گوش��ی مس��افری را لغو کند و آن معافیت 80 دالری گوش��ی بود. هدف 
این اقدام، افزایش قیمت گوش��ی مس��افری و نزدیک شدن قیمت آن به 

گوشی هایی است که به صورت رسمی وارد و رجیستر می شوند.
با توجه به امکان سوء استفاده های صورت گرفته برای واردات موبایل در 
تعداد تجاری از ش��یوه  همراه مسافر و عدم امکان احراز واردات این شیوه 
برای خود مصرفی یا فروش و در راستای حمایت از مصرف کنندگان این کاال 
در دوره خدمات پس از فروش و ارائه گارانتی و حمایت از کسب وکارهای 
قانونی تلفن همراه از طریق رویه تجاری، معافیت 80 دالری کاالی همراه 

مسافر برای واردات موبایل به شیوه مسافری حذف شد.

معاون فنی گم��رک در این خصوص توضیح داد: براس��اس مصوبه 22 
مهرماه ستاد تنظیم بازار، معافیت 80 دالری برای واردات گوشی مسافری 
از این به بعد منتفی خواهد شد. از سوی دیگر پیش از این حقوق و عوارض 
گمرکی تلفن همراه مسافری براساس ارز رسمی )42 هزار ریال( محاسبه 
می ش��د، اما براساس ابالغیه جدید ستاد مقابله با قاچاق کاال و ارز، از این 
به بعد حقوق و عوارض گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری براساس نرخ 

سامانه سنا محاسبه می شود.
مهرداد جمال ارونقی افزود: اعمال نرخ ارز براس��اس س��امانه س��نا برای 
محاسبه حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده گوشی تلفن همراه مسافری 
ابالغ شده است. ممکن است به نظر برسد تاثیر این لغو معافیت 80 دالری 
بر اغلب گوش��ی ها زیاد نیس��ت، اما به هر حال روی قیمت گوش��ی تاثیر 

خواهد داشت.
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در حاش��یه جلسه هیات 
دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به لغو معافیت 80 دالری واردات گوشی 
مسافری، گفت: این امر حتما روی قیمت موبایل در کشور تاثیر می گذارد.

وی تاکی��د کرد: زمانی که تولید داخل به میزان مصرف نیس��ت، نباید 
تعرف��ه را افزایش دهی��م. تولید موبایل های ایرانی در آن حد نیس��ت که 
در بازار تاثیرگذار باش��د؛ البته سیاس��ت ما حمایت از هر کاالیی است که 

در تولید داخل به حد کفایت برس��د، اما تولید موبایل داخلی نس��بت به 
مصرف بسیار ناچیز اس��ت. وزیر صنعت با بیان اینکه از سرمایه گذاری در 
ای��ن زمینه حمایت می کنیم،  تصریح کرد:  در س��ال گذش��ته در مجموع 
200 هزار تلفن همراه در کش��ور تولید شده است؛ این فعالیت ها نیازمند 
سرمایه گذاری سنگینی است و از سوی دیگر در این زمینه، تکنولوژی به 
س��رعت حرکت می کند. در چنین ش��رایطی، در آخرین روزهای مهرماه 
قیمت موبایل کاهش یا افزایش چش��مگیری را ش��اهد نبوده و جو حاکم 
بر این بازار همچنان آرام بوده اس��ت. در حال حاضر، گوش��ی سامسونگ 
 A8 با قیمت 2 میلیون و 250 هزار تومان، سامسونگm 32-20 گلکسی
ب��ا قیمت 4 میلیون و 300 هزار تومان، سامس��ونگ A9 2018 با قیمت 
4 میلی��ون و 550 هزار تومان، سامس��ونگ A10 با قیمت یک میلیون و 
550 هزار تومان، سامسونگ -J864 با قیمت 3 میلیون تومان، سامسونگ 
NOTE8 با قیمت 7 میلیون و 350 هزار تومان و سامسونگ S9با قیمت 

6 میلیون و 750 هزار تومان به فروش می رود.
گوشی هوآوی مدل PRO 10 MATE نیز 6 میلیون و 500 هزار تومان و مدل 
PRO P20 حدود 8 میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد. همچنین گوشی های 
آیفون X حدود 10 میلیون و 500 هزار تومان، آیفون XR حدود 9 میلیون و 490 

هزار تومان و آیفون XS حدود 12 میلیون و 400 هزار تومان است.

اثرات لغو معافیت 80 دالری واردات گوشی مسافری

موبایل گران می شود؟
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رئیس کل بیمه مرکزی:
بیمه شخص ثالث، راننده محور می شود

رئی��س کل بیم��ه مرکزی ایران گفت براس��اس برنامه شش��م توس��عه، 
ش��رکت های بیمه موظفند براساس راننده محور بودن در بیمه شخص ثالث 
به هر دس��تگاه خودرو خس��ارت پرداخت کنند، یعنی رانندگان پرخطر که 
ریس��ک باالیی دارند حق بیمه بیشتری پرداخت کرده و رانندگان قانونمدار 

از تخفیف های ویژه ای بهره مند خواهند شد.
ب��ه گزارش بیمه مرکزی، غالمرضا س��لیمانی در زمینه راننده محور بودن 
بیمه شخص ثالث افزود: براساس سیستم تنبیه و پاداش که برای رانندگان 
در نظر گرفته ش��ده، نوع رانندگی افراد در نرخ حق بیمه ش��خص ثالث آنها 

تاثیرگذار است، اما برای هر دستگاه خودرو یک بیمه نامه صادر می شود.
س��لیمانی در زمینه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی بیمه گذاران 
در بیمه ش��خص ثالث گفت: مالیات بر ارزش افزوده بیمه ش��خص ثالث در 
حال حاضر از بیمه گذاران گرفته می ش��ود، اما پیش��نهاد دولت و س��ازمان 
ام��ور مالیاتی که در قالب الیحه به دولت ارائه ش��ده، معافیت صنعت بیمه 

از مالیات است.
ب��ه گفته رئیس کل بیم��ه مرکزی، امروز در همه نق��اط دنیا، از بیمه به 
عنوان یک رفاه اجتماعی یاد می کنند و مشمول مالیات نمی شود. این الیحه 
به صحن مجلس رفته و امید اس��ت با نظر مثبت نمایندگان مجلس تصویب 

شود.
س��لیمانی پیرامون تص��ادف با خودروه��ای نامتعارف و نح��وه پرداخت 
خسارت به آنها گفت: اکنون خودروهای باالی 180میلیون تومان، خودروی 
نامتعارف محس��وب می ش��ود و چنانچه تصادفی با ماشینی با ارزش بیش از 
180میلیون تومان رخ دهد و خودرو نامتعارف فاقد بیمه بدنه باشد، نسبتی 
از س��قف پوش��ش مالی مقصر حادثه و میزان خس��ارت گرفته می شود و به 

همان نسبت خسارت پرداخت می شود.
او ب��ه همه دارندگان وس��یله نقلی��ه توصیه کرد بیمه بدن��ه تهیه کنند و 
گفت: به همه دارندگان وس��یله نقلیه به ویژه افرادی که خودرویی با ارزش 
بیش از 180میلیون تومان دارند، توصیه می ش��ود، بیمه بدنه تهیه کنند تا 

در حوادث متضرر نشوند.
سلیمانی درباره رتبه بندی شرکت های بیمه نیز گفت: توانگری مالی یکی 
از شاخص های مهم برای انتخاب شرکت بیمه از سوی بیمه گذاران است که 
از س��وی بیمه مرکزی بررسی و اطالع رسانی می  ش��ود تا افراد قبل از تهیه 

بیمه نامه از وضعیت مالی شرکت بیمه مطلع باشند.

حمایت بیمه از سهامداران در مقابل نوسان بورس
طرح بیمه سهامداران به کجا رسید؟

ایجاد کنسرسیوم بیمه ای توسط شرکت های بیمه می تواند ریسک حضور 
در بازار سرمایه را برای سهامداران خرد و تازه وارد پوشش دهد و از آنها در 

مقابل نوسان و افت شدید شاخص بورس حمایت کند.
به گزارش ایرنا، موضوع پوش��ش بیمه ای س��هامداران در مقابل نوسانات 
قیمتی سال هاس��ت مطرح شده اما به دلیل س��اختار پیچیده معامالت بازار 
س��رمایه و فعالیت میلیون ها سهامدار در این بازار تاکنون به نتیجه نرسیده 

است.
کاهش شدید ش��اخص بورس و زیان سهامداران در هفته ای که گذشت، 
بار دیگر توجه ها را به س��وی لزوم حمایت از سهامداران به ویژه سهامداران 
خرد و تازه وارد جلب کرده اس��ت؛ ش��اخص بورس تهران در بیس��ت و دوم 
مهرماه 6 هزار و 319 واحد افت داش��ت و در روز بعد نیز س��قوط بی سابقه 

10 هزار و 892 واحدی را ثبت کرد.
در این میان، هزاران س��هامدار تازه وارد و خرد که آشنایی چندانی با بازار 
س��رمایه نداشته اند به علت نوسان های شدید، بخش��ی از سرمایه خود را از 
دس��ت داده و نگران وضعیت خود هس��تند. برای مقابله با پیامدهای منفی 
افت ش��اخص بورس که زیان سهامداران خرد را به همراه دارد، از سال های 
گذش��ته بحث راه اندازی بیمه س��هام و سهامداران پیش��نهاد شده اما هنوز 

راهکار و سازوکاری برای اجرای آن یافت نشده است.
هر بار که شاخص بورس با افت شدید مواجه و فریاد نارضایتی سهامداران 
بلند می شود، طرح بیمه سهامداران مطرح شده و پیشنهادهایی می شود، اما 
با تثبیت شرایط بازار سرمایه، این طرح به فراموشی سپرده می شود. نوسان 
منفی بازار سهام در هفته ای که گذشت باعث شد تا بار دیگر طرح راه اندازی 

بیمه سهام توسط شرکت های بیمه مطرح شود.
در همین زمینه، مجید قاس��می عضو س��ندیکای بیمه گران ایران درباره 
پوش��ش س��هامداران و س��هام آنها توس��ط صنعت بیمه، گفت: اینکه تصور 
ش��ود یک ش��رکت بیمه بتواند به تنهایی این کار را برای بازار سرمایه انجام 
دهد، دشوار است، بنابراین باید کنسرسیومی از بیمه ها تشکیل شود و البته 

حمایت ملی در پشت آنها قرار بگیرد.
به گفته قاس��می، صنعت بیمه عالوه بر پوشش ریسک موضوعات مختلف 
باید بتواند ریس��ک خود را نیز ارزیابی کن��د. فعالیت های مختلف همه قابل 
تامین پوش��ش بیمه هس��تند، اما بس��تگی به این دارد که تعداد متقاضیان 
چقدر باش��د تا براس��اس »نس��بت قانون اع��داد بزرگ« این ریس��ک برای 
بیمه ها به حداقل برس��د. پیگیری ها از ش��رکت های بیمه نیز نشان می دهد 
این موضوع جزو عالقه مندی های ش��رکت های مختلف ق��رار دارد، اما عدم 
ش��ناخت از س��ازوکار اجرای آن، باعث احتیاط و محافظه کاری آنها در این 
باره ش��ده اس��ت. در دوره های مختلف نیز مذاکراتی میان بیمه ها و سازمان 
بورس انجام ش��ده اما به دلیل مش��خص نبودن نحوه اعمال پوشش بیمه ای 

برای سهام، تاکنون این طرح ها به نتیجه نرسیده است.

آخرین قیمت سکه و طال در بازار تهران
سکه در کانال 3میلیون عقب رفت

ب��ازار طالی تهران در حالی روزی کم نوس��ان را س��پری کرد که در بازار 
جهانی قیمت هر اونس افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرد.

 ب��ه گ��زارش خبرآنالین، در بازار طال تهران، ه��ر گرم طالی 18 عیار در 
روز یکشنبه 404 هزار و 680 تومان در بازار خرید و فروش شد و هر سکه 
تمام بهار طرح جدید نیز 3 میلیون و 970 هزار تومان به دس��ت مش��تریان 
رس��ید. هر قطعه س��که طالی طرح قدیم نیز 3میلیون و 965 هزار تومان 
ارزش گذاری ش��د و نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب 2میلیون و 30 هزار 
توم��ان و یک میلیون و 220 هزار تومان در میان خریداران و فروش��ندگان  
معامله شد. همچنین در بازار تهران هر سکه یک گرمی نیز 820 هزار تومان 
به دست مشتریان رسید. در بازار جهانی طال نیز هر اونس هزار و 490 دالر 
خرید و فروش شد که به معنای افزایش 0.44درصدی نسبت به مدت مشابه 
در روز گذشته یعنی شنبه است. هر دالر نیز در صرافی های بانکی به قیمتی 

برابر با 11 هزار و 400 تومان فروش رفت.

بیمهنامه

فرص��ت امروز: رئیس کل بان��ک  مرکزی با طرح این س��وال که چرا در 
ش��رایط دش��وار اقتصادی باید به بخش هایی که نتوانسته اند به قول های 
خ��ود عمل کنند نقدیندگی اختصاص داد؟ گفت خودروس��ازان در طول 
سال های گذشته بارها نقدیندگی جدید دریافت کردند، اما نه تنها بهبودی 
در عملکردش��ان به وجود نیامده که حتی از انجام تعهدات شان نیز ناتوان 
بوده ان��د. با این وجود من س��ال گذش��ته اعالم کردم که 4ه��زار میلیارد 
توم��ان نقدیندگی ریالی و 844 میلیون ی��ورو نقدیندگی ارزی در اختیار 
خودروسازان قرار خواهیم داد، تنها با این شرط که پس از یک سال تعهد 
بدهند که این مبلغ را پس می دهند، اما در عمل هیچ یک از آنها این تعهد 
را قبول نکردند و س��وال اینجاست که این خودروسازی فشل تا چه زمانی 

باید به همین شکل ادامه پیدا کند؟
این سخنان را عبدالناصر همتی روز یکشنبه در چهارمین جلسه هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ایراد کرد و با اش��اره به مش��کل نقدینگی 
خودروس��ازان، از ط��رح »گام« بانک مرکزی برای رفع مش��کل نقدینگی 
بنگاه های اقتصادی خبر داد، اما همه صحبت های همتی در این نشس��ت 
به انتقاد از شرکت های خودروسازی اختصاص نداشت، بلکه عدم سرکوب 
تقاضای ب��ازار ارز، اختص��اص 20 میلیارد دالر برای کااله��ای وارداتی و 
بازگش��ت 71درص��د ارز صادراتی به کش��ور از دیگر محورهای س��خنان 

رئیس کل بانک  مرکزی بود.
اختصاص 20 میلیارد دالر برای کاالهای وارداتی

عبدالناصر همتی در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره 
به نقش فعاالن اقتصادی در ثبات ایجادشده در کشور، گفت: ثبات به وجود 
آم��ده در بازار ارز به دلی��ل مقاومت مردم و اقدامات فعاالن اقتصادی بوده 
و پایین آمدن قیمت ارز به دلیل س��رکوب نیاز و تقاضای موجود در بازار 

نبوده است.
به گفته همتی، هدف دش��من در اجرای تحریم ها علیه ایران فروپاشی 
اقتصادی کش��ور و پس از آن فشار بر جمهوری اسالمی ایران بود که این 
ه��دف جز ب��ا نابودی پول مل��ی و  تجارت خارجی ممکن نمی ش��د ولی 
خوش��بختانه با فعالیت فداکارانه بخش خصوصی این فشارها راه به جایی 
نبرد و به هدف نهایی اش نرسید. اگر بخش خصوصی نبود معلوم نبود که 
آیا امکان تداوم شرایط وجود دارد یا خیر. ما در ماه های گذشته توانستیم 
بخشی از نیاز ارزی کشور را با صادرات غیرنفتی جبران کنیم که این مسئله 

در خروج از فشار تحریم ها اهمیت بسیار زیادی داشت.
رئیس کل بانک مرک��زی با تاکید بر اینکه خروج از تهدیدهای ابتدایی 
به معنای خارج ش��دن از فش��ار تحریم ها و پایان یافتن توطئه دش��منان 
نیس��ت، اظهار کرد: اینکه بانک مرکزی را ب��ه دالیل و بهانه های مختلف 
تحریم می کنند به دلیل این است که فهمیده اند ما توانسته ایم اهداف آنها 
در تحریم ها را به شکس��ت برس��انیم، اما به هر حال باید توجه داشت که 
فش��ار ادامه دارد و نمی توان پس از ثبات به وجود آمده توقع داش��ت همه 
چیز مانند س��ابق شود زیرا ما 45 میلیارد دالر درآمد نفت را امروز نداریم 
و باید برای مدیریت ش��رایط اقتصادی کش��ور تمام گزینه های موجود را 

بسیج کنیم.
همتی با بیان اینکه رشد اقتصاد غیرنفتی کشور مثبت است، گفت: اگر 
نفت را کنار بگذاریم دیگر بخش های ما در ماه های گذش��ته عملکرد قابل 
دفاعی داش��ته اند، از س��وی دیگر بانک مرکزی نیز ت��الش کرده از منابع 
ارزی خود حداکثر اس��تفاده را ببرد. ما در هفت ماه گذش��ته بیش از 20 
میلی��ارد دالر ارز را برای تامین کااله��ای وارداتی اختصاص داده ایم و این 
روال ادام��ه پی��دا می کند. در کنار آن قطعا با توجه به عبور از فش��ارهای 

ابتدایی گشایش هایی در راه خواهد بود و باید به آینده امیدوار باشیم.
تقاضای ارز را سرکوب نکرده ایم

رئی��س کل بانک مرک��زی درباره بح��ث واردات کاال ب��دون انتقال ارز 
نی��ز گفت: من بارها گفتم که با این موضوع مخالف��م زیرا افرادی که این 
درخواست را مطرح می کند نقشه راه دقیق شان را به ما اطالع نمی دهند ما 
می گوییم اگر در خارج از کشور ارزی دارید همان را به داخل بیاورید تا ما 
از شما با قیمت باالتر از سامانه نیما بخریم. اگر نه الاقل منشأ این ارز را به 
ما اطالع دهید، اما هیچ یک از متقاضیان این موضوع تاکنون نه ارز خود را 

به ما فروختند و نه منشأ این ارز را اعالم می کند.
همتی با انتقاد از این گمانه زنی که دلیل کاهش نرخ ارز در بازار سرکوب 
تقاضا از س��وی بانک مرکزی بوده است، توضیح داد: ما در سال جاری 32 
میلیارد دالر ثبت سفارش داشته ایم که تامین ارز بیش از 20 میلیارد دالر 
آن تاکنون انجام شده است و این روال نیز ادامه خواهد یافت اما این توقع 
که بانک مرکزی برای منافع ش��خصی یا گروهی افراد، منافع 83 میلیون 

ایرانی را نادیده می گیرد قطعا اتفاق نخواهد افتاد.
وی اضافه کرد: طبق آمارهای رس��می از 21 فروردین س��ال 97 تا 31 
اردیبهشت سال 98، 25 میلیارد یورو ارز صادرکنندگان به کشور بازگشته 
اس��ت. اگر کاه��ش پایه صادراتی گمرک را لحاظ نکنی��م این عدد به 35 
میلیارد یورو می رسد که  معادل 71درصد ارز صادراتی است که در شرایط 
فعلی عملکرد مثبتی به شمار می رود. دلیل کاهش نرخ ارز در بازار همین 

بازگشت ارزها است وگرنه بانک مرکزی بارها اعالم کرده که به هیچ عنوان 
نرخ ارز در بازار را تعیین نمی کند.

رشد افقی سیستم بانکی متوقف شود
در ادامه این نشست نیز رئیس اتاق بازرگانی ایران، تشکیل کمیته ارزی 
ب��ا همکاری اتاق ایران و بانک مرکزی را محل��ی برای جلوگیری از اتخاذ 
تصمیمات هیجانی معرفی کرد و گفت: بانک ها شریان اصلی اقتصادی بوده 
و خون تازه را در اقتصاد تزریق می کنند که باید با تدبیر آنها را به س��مت 

مناسبی هدایت کرد.
غالمحس��ین شافعی ادامه داد: وضع فعلی بخش مالی نه تنها تناسبی با 
بخش های مولد ندارد بلکه سبب فربه شدن بسیاری از بخش های غیرمولد، 
رشد ناهنجاری های اجتماعی و به هم ریختگی توزیع درآمد و نیز گسترش 

زمینه های رانت و فساد شده است.
او با بیان اینکه این ناهنجاری ارثی اس��ت ک��ه از مدت های مدیدی در 
سیستم بانکی به امروز رسیده است، گفت: سیستم بانکی پیش از آنکه به 
دنبال تخصیص منابع باش��د، در صدد تأمین منابع ارز است در حالی که 
این موضوع محدودیت منابع ایجاد می کند و تخصیص ها را دچار مش��کل 

می کند.
به گفته ش��افعی، حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه بانک نیس��ت و 
رقابت های مخرب در نظام بانکی می توانند لطمات جبران ناپذیری داشته 

باشند.

انتقاد رئیس کل بانک مرکزی از شرکت های خودروسازی

تا کی باید خودروسازی فشل ادامه یابد؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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مقصر ریزش شاخص بورس تهران کیست؟
تازه واردان یا حقوقی ها

حال این روزهای بازار سرمایه توفانی است؛ از دو هفته 
گذش��ته بورس وارد دوران رکود ش��ده و زمینه اضطراب 
بسیاری از س��هامداران را فراهم کرده است؛ سهامدارانی 
که به امید کس��ب سودهای میلیونی اقدام به دریافت کد 
س��هامداری کرده اند. در روزهای پایانی هفته گذشته بود 
که شاهد رکوردش��کنی ریزش معامالت در بازار سرمایه 
بودیم و ش��اخص بورس در این برهه با کاهش حدود 11 
ه��زار واحدی همراه ش��د. این ریزش همچن��ان ادامه دار 
است و باعث شد بسیاری از س��هامداران تازه وارد عطای 
این بازار را به لقای آن ببخش��ند و اقدام به خروج از این 
ب��ازار کنند. در این میان، برخی از فعاالن بازار س��رمایه، 
عام��ل این ریزش ها را ت��ازه واردان بازار می دانند و برخی 
دیگر انگشت اتهام را به سمت حقوقی ها نشانه می گیرند.  
ب��ه گزارش ایرنا، تعدادی از کارشناس��ان معتقدند بخش 
گس��ترده ای از این ریزش ناش��ی از ترس س��هامداران و 
تصمیم برای خروج هرچه زودتر از این بازار است؛ عده ای 
دیگر س��هامداران حقوق��ی را مقصر می  دانن��د و عده ای 
دیگر معتقدند روند کنونی بازار طبیعی و بعد از هر رش��د 

چشمگیر باید در انتظار اصالح شاخص بورس بود.
س��عید اس��المی با اش��اره به افت این روزهای شاخص 
بورس گفت: نوس��انات موجود در بازار عالوه بر مس��ائل 
بنی��ادی ناش��ی از موضوع��ات رفتاری و روانی از س��وی 
س��هامداران بوده است. او به س��رمایه گذاران حقیقی که 
تجربه سرمایه گذاری به صورت بلندمدت در بازار سرمایه 
را ندارند و تحت تاثیر جو روانی بازار به صورت مس��تقیم 
اق��دام به س��رمایه گذاری کرده اند، اش��اره ک��رد و گفت: 
این افراد ب��رای مدت  زمان کوتاه با حجم گس��ترده ای از 
نقدینگی وارد بازار س��رمایه ش��دند و بعد از کسب سود 
موردنظر تصمیم به خروج از ای��ن بازار گرفتند؛ بنابراین 
انتظار می رفت که این س��هامداران با انتشار خبری مبنی 
ب��ر پیش بینی ه��ای صورت گرفته برای اصالح ش��اخص 
بورس تصمیم به فروش س��هام خود بگیرند. اس��المی با 
بیان اینکه در چند ماه گذش��ته بخش بزرگی از معامالت 
بورس بر روی س��هم های کوچکی که از پایه های بنیادی 
قوی برخوردار نیس��تند انجام ش��ده است، گفت: به طور 
معمول انتظار نمی رود سرمایه گذاران از طریق تحلیل های 
بنیادی قوی برای سرمایه گذاری در این سهم ها وارد بازار 

سرمایه شده باشند.
او معتقد است: ورود سهامداران غیرمتخصص به صورت 
مستقیم در بازار س��رمایه را می توان دلیل موجهی برای 
اصالح ش��اخص بورس عنوان کرد. به طور طبیعی نباید 
بازار را فقط از طریق ش��اخص کل مورد قضاوت قرار داد 
بلک��ه باید دید همچن��ان در این ب��ازار فرصت های الزم 
برای س��رمایه گذاری وجود دارد یا خیر؟ اس��المی افزود: 
در بس��یاری از مواقع شاهد هس��تیم که سهام موجود در 
بورس به صورت دس��ته جمعی رشد می کنند و یا با افت 
همراه می ش��وند اما در برخی مواقع ب��ازار حالت طبیعی 
خ��ود را طی می کند و در این زمان برخی از س��هم ها در 

حال افزایش و برخی دیگر در حال کاهش هستند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در وضعیت کنونی 
با انتخاب سهام بنیادی می توان قادر به کسب بازدهی بود، 
گف��ت: فعاالن با تجرب��ه بورس می دانند موفقی��ت در بازار 
سرمایه سرمایه گذاری به صورت طوالنی مدت است نه اینکه 
س��هامداران در زمان کوتاه وارد این بازار شوند و به سرعت 

تصمیم به خروج از این بازار بگیرند.

دریچه

فرصت امروز: ش��اخص ب��ورس تهران از 13 مهرماه که برای اولین بار توانس��ت 
خود را به باالی رقم 330 هزار واحدی برس��اند، تا دیروز که با افت 8 هزار و 249 
واحدی روبه رو ش��د و تا کانال 301 هزار واحد پایین آمد، در مس��یر س��قوط بوده 
اس��ت. پیش  از این، تحلیلگران بازار سهام، احتمال وقوع اصالح قیمتی و زمانی در 
بازار را پیش بینی کرده و معتقد بودند به تدریج با جدا ش��دن مسیر سهام بنیادی، 
بازار سرمایه در فضایی حرفه ای تر به رشد خود ادامه می دهد و فعالیت در این بازار 
سخت تر و مستلزم تحلیل خواهد شد، اما تقریبا هیچ کدام از این تحلیلگران، ریزش 
بازار در موقع زمانی و قیمتی کنونی را پیش بینی نمی کردند و درنتیجه هیچ کدام از 

آنها سیگنال خروج از بازار را صادر نکردند.
دالیل ریزش بی سابقه شاخص بورس چیست؟

بررس��ی تحوالت بازار س��رمایه در 11 جلسه معامالتی اخیر نشان می دهد فشار 
فروش کدهای حقوقی از چند روز مانده به ریزش ش��اخص تا همین امروز، یکی از 
متهمان اصلی هیجان زدگی بازار بوده و باعث عقب نشینی خریداران شده است. در 
این میان برخی کدهای حقوقی با قرار گرفتن در سرخط فروش سهام بیش ازپیش 
به هیجان بازار دامن زدند و برخی نیز با جلوگیری از برگش��ت سهام با عرضه های 
آبشاری، هر تالشی از سوی فعاالن بازار سرمایه برای عادی سازی فضا را نابود کردند.

به نظر می رسد بخشنامه اخیر بانک مرکزی به بانک ها مبنی بر تعیین نرخ تسعیر 
ارز برای شبکه بانکی یکی از دالیل اصلی فروش کدهای حقوقی در نمادهای بانکی 
باشد که به دلیل لیدری تعدادی از نمادهای بانکی در روزهای اخیر باعث شد فشار 

فروش به سایر سهام نیز سرایت کند.
به گ��زارش پایگاه خب��ری اتاق ایران، اخت��الف دیدگاه و تع��ارض پنهان میان 
جناح های سیاس��ی نیز یکی از دالیل ریزش بورس عنوان ش��ده است خصوصاً که 
ریزش اخیر بالفاصله پس از حمایت حسن روحانی از بازار سرمایه و تأکید او بر لزوم 
هدایت نقدینگی به سمت درست اتفاق افتاد. البته هم زمانی ریزش بازار سرمایه با 
حمایت رئیس جمهور از این بازار، مدیران س��ازمان بورس را بر آن داشت تا با فشار 
آوردن به صندوق های سرمایه گذاری و حقوقی های بزرگ بازار، شاخص سازی کنند 
و به هر قیمتی از س��قوط ش��اخص کل جلوگیری کنند. در این میان، بدون اینکه 
فضای کلی بازار تغییر خاصی را ش��اهد باشد، یک بار ش��اخص کل طی سه روز از 
حوالی 310 هزار واحد تا 330 هزار واحد پیش��روی کرد؛ اما نهایتاً به واس��طه فشار 
فروش سنگین در بازار قادر به عبور از سقف 330 هزار واحد نشد و دوباره با شدتی 

بیشتر نزول را در پیش گرفت.
در این وضعیت، یکی از سناریوهای موردنظر فعاالن بازار سرمایه، یعنی تشکیل 

سقف دوقلوی شاخص کل در محدوده 330 هزار واحد و افت سنگین آن در روزهای 
بعدی اتفاق افتاد و تا حدود تکلیف تحلیلگران با روند آتی بازار را روشن کرد، اما در 
این میان تالش دوباره سازمان بورس برای شاخص سازی باعث شد در شرایطی که 
اغلب سهام بازار در صف فروش قفل بودند، شاخص کل به مدد معامالت دستوری 
در شرکت های بزرگ و شاخص ساز، در سه روز به صورت دستوری مثبت ماند و به 

زیان سهامداران دامن زد.
3 سناریو پیش روی بورس تهران

در ادامه این وضعیت، حتی در جلسه معامالتی روز گذشته نیز معامالت دستوری 
در نمادهای شاخص ساز در دستور کار قرار گرفت اما از همان ساعت اول معامالت، 
به واسطه افزایش فش��ار فروش در بازار حقوقی ها از ادامه حمایت منصرف شدند و 
ش��اخص کل که تا حوالی 700 واحد نیز رش��د کرده بود به سرعت سقوط کرد. در 
نتیجه ش��اخص کل بورس تهران با افت 8 هزار و 249 واحدی در تراز 301 هزار و 

392 واحدی ایستاد.
در این صورت می توان سه سناریو برای ادامه روند بازار متصور بود؛ سناریوی اول، 
برگشت شاخص کل از حمایت 300 هزار واحد و آماده شدن آن برای صعود دوباره 
به هدف شکست سقف 330 هزار واحد است که با توجه به جو هیجانی بازار چندان 

محتمل به نظر نمی رسد.
س��ناریوی دوم، توقف ریزش شاخص کل در حمایت 300 هزار واحدی و خنثی 
شدن روند معامالت در این بازار است که به واسطه آن شاخص کل می تواند حتی تا 
چند ماه به صورت ساید در این محدوده باقی بماند. در این وضعیت احتمال اصالح 
شاخص تا محدوده 290 هزار واحد نیز وجود دارد، اما در این اصالح، برخالف ریزش 
اخیر لزوماً همه نمادها با افت قیمت مواجه نخواهند شد. در پایان این سناریو دوباره 
بازار وارد روند صعودی خواهد شد و حتی شاخص کل توان رسیدن به اهداف باالی 

400 هزار واحدی را نیز خواهد داشت.
س��ناریوی سوم، بدترین س��ناریوی ممکن برای بازار است که به معنای نواخته 
ش��دن زنگ پایان بازی در این بازار اس��ت و مانند دی ماه 92، بازار را پس از ریزش 
قابل توجه قیمت، به سمت استراحت طوالنی مدت سوق می دهد. البته در این مورد 
میان تحلیلگران اختالف عقیده قابل توجهی وجود دارد اما به هرحال یکی از اتفاقاتی 

است می توان برای این بازار متصور بود.
سرماخوردگِی پاییزی شاخص بورس

اما در روز یکش��نبه، عرضه ها در بازار سهام ش��دت گرفت و شاخص کل بورس 
تهران و فرابورس ایران هر کدام به ترتیب 8249 و 135 واحد کاهش یافتند. قیمت 

س��هم ها در گروه های اصلی از جمله خودرو، بانک و محصوالت شیمیایی با کاهش 
مواجه ش��دند. به گزارش ایسنا، بیشتر سهم ها در بورس و فرابورس ایران با کاهش 
قیمت روبه رو ش��دند به طوری که در بورس تهران تعداد نمادهای منفی به 321 و 
تعداد نمادهای مثبت به 32 رسید. همچنین در فرابورس ایران تعداد نمادهای منفی 

به عدد 140 و تعداد نمادهای مثبت به عدد 61 رسید.
در نتیجه کاهش قیمت ها و رشد عرضه ها شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
با بیش از 8248 واحد کاهش روبه رو شد و در تراز 301 هزار و 392 واحدی ایستاد. 
شاخص کل هم وزن نیز با 2553 واحد کاهش رقم 82 هزار و 95 واحدی را تجربه 
کرد. ش��اخص آزاد شناور با 10 هزار و 487 واحد کاهش در تراز 342 هزار و 359 
واحدی نشس��ت و ش��اخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب 6292 و 15 هزار و 

451 واحد کاهش یافتند.
نماد بانک ملت به تنهایی 374 تاثیر کاهش��ی روی شاخص های بازار داشت بعد 
از ای��ن نماد پاالیش نفت تهران، س��رمایه  گذاری نفت، گاز و پتروش��یمی تامین و 
گس��ترش نفت پارس��یان هر کدام به ترتیب 305.4، 305.1 و 304.3 واحد تاثیر 
کاهشی روی شاخص ها داش��تند. پارس سوئیچ، تولیدی فوالد سپید فراب کویر و 
بیمه آس��یا بیشترین تاثیر افزایشی را روی ش��اخص های بازار سرمایه داشتند. این 
نمادها از معدود نمادهایی بودند که سعی کردند شاخص ها را با افزایش مواجه کنند.
در نمادهای بانکی بیش از یک میلیارد سهم و اوراق مالی به ارزش 159 میلیارد 
تومان دادوستد شد و این گروه بیشترین ارزش معامالت را از آن خود کرد. در عین 
حال تعدادی از س��هم ها در این گروه س��هم های فروش را شاهد بودند و همچنین 
س��هم های این گروه با کاهش روبه رو شدند. در گروه خودرو و ساخت قطعات 464 
میلیون سهم به ارزش 113میلیارد تومان دست به دست شد به طوری که این گروه 
پس از بانکی ها بیشترین ارزش معامالت را داشتند. خودرویی ها هم اکثرا در قیمت 
پایانی با کاهش قیمت روبه رو ش��دند و بیش از 4درصد افت را ش��اهد بودند. گروه 
شیمیایی، فرآورده های نفتی و فلزات اساسی از دیگر گروه هایی بودند که توانستند 

پس از دو گروه بانک و خودرو بیشترین ارزش معامالت را از آن خود کنند.
ارزش کل معام��الت بورس تهران تا رقم 1012 میلیارد تومان باال رفت و حجم 
معامالت رقم 2.7 میلیارد سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. تعداد معامالت این بازار 
به رقم 216 هزار و 526 رسید. آیفکس نیز با 135 واحد کاهش رقم 3732 را تجربه 
کرد. ارزش معامالت فرابورس ایران تا رقم 584 میلیارد تومان افزایش یافت و حجم 
معامالت به رقم 834 میلیون سهم و اوراق مالی رسید. همچنین تعداد دادوستدها 

به عدد 120 هزار و 611 رسید.

فعاالن بازار سهام در اولین روز معامالتی هفته بار دیگر شاهد افت قیمت ها بودند

سونامی سقوط در بازار سرمایه

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
دوشنبه
29 مهر 1398

شماره 1416



گیالن از دروازه های مهم صادرات محصوالت 
و تولیدات داخلی کل کشور

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن گفت گیالن 
ب��ه عنوان اس��تان پایلوت صادراتی و دروازه ص��ادرات محصوالت و 
تولیدات داخلی کل کشور می تواند، فعالیت گسترده ای را آغاز کند.
به گزارش ایس��نا، فرهاد دلق پوش در جلسه صنعت استان، با بیان 
اینکه صادرات، نمایش توان و اقتدار تولید کشور در سطوح بین المللی 
است، گفت: صادرات، تنها مسیر موفق برای توسعه اقتصادی یک کشور 
در بازاره��ای جهانی و نمایش توان و اقتدار تولید کش��ور در س��طوح 
بین المللی اس��ت. وی افزود: اهمیت و ضرورت حضور کاالهای ساخت 
یک کش��ور در بازار جهان��ی و در فضای اقتصاد جهان��ی از مهم ترین 
عوامل تکامل  و توس��عه یافتگی اس��ت. دلق پوش، ادامه داد: توجه به 
ص��ادرات غیرنفتی برای نیل به قدرت اول اقتصادی منطقه، مس��تلزم 
تالش بی وقفه کارآفرینان و همه دست اندرکاران اقتصاد کشور، به ویژه 
اهتمام روزافزون دولت در همه سطوح در رفع موانع پیش رو، نوسازی 
صنعتی ایران و جلب مشارکت و همراهی همه جانبه بخش خصوصی 
و دانشگاه ها و برقراری روابط توسعه یافته با کشورهای همسایه ، منطقه 
و جهان اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: گیالن به عنوان اس��تان پایلوت 
صادرات��ی می تواند دروازه صادرات محص��والت و تولیدات داخلی کل 
کش��ور، فعالیت گس��ترده ای را آغاز کند. رئیس سازمان صمت گیالن 
تصریح کرد: نیازمند همراهی بیش از گذش��ته فعاالن عرصه صادراتی 
برای تالش، کوشش و ارتقای بهره وری، جهت بلند آوازه ساختن نام و 
نشان های ایرانی در بازارهای جهانی و در همسایگی، خاورمیانه و حتی 
کشورهای اروپایی و علی رغم تحریم های خصمانه دشمنان نظام و همه 

مشکالتی که در این مسیر با آن مواجه اند، هستیم.

سقف قیمت 14 فرآورده  لبنی تعیین شد
مدیرکل نظارت بر محصوالت کش��اورزی و مواد غذایی س��ازمان 
حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان با اش��اره ب��ه آخرین 
تصمیمات گرفته شده در چهلمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، گفت 
س��قف قیمت کیفی ترین شیر خام و همچنین 14 قلم فرآورده های 

لبنی تعیین و ابالغ شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا 
رستمی در ادامه افزود: بر این اساس و با توجه به دریافت اطالعاتی 
مبنی بر افزایش قیمت شیر خام به ویژه از سوی واحدهای دامداری 
صنعتی، پیگیری الزم درخصوص رعایت س��قف قیمت های مصوب 
انج��ام گرفته اس��ت. او اضافه ک��رد: همچنین پرون��ده تخلف برای 
واحدهای��ی که از مصوب��ات قانونی تمکین نکرده اند تش��کیل و به 
مراجع تعزیری ارس��ال و این موضوع با جدیت ادامه خواهد داشت 

که در این خصوص مجدد اطالع رسانی خواهد شد.
مدیرکل نظارت بر محصوالت کش��اورزی و مواد غذایی س��ازمان 
حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه ش��یر خام 
در فهرس��ت اقالم اولویت دار بازرسی قرار گرفته است، تصریح کرد: 
همچنی��ن گزارش هایی مبنی بر افزایش قیم��ت برخی محصوالت 
لبنی توس��ط چند واحد تولیدی، دریافت ش��ده ک��ه در این زمینه 
نی��ز پرونده تخلف ب��رای واحدهایی که از مصوب��ات قانونی تمکین 

نکرده اند، تشکیل و به مراجع تعزیری ارسال شده است.

دستور عرضه گوشت های وارداتی در حال 
انقضا ابالغ شد 

قبادی از دس��تور عرضه گوش��ت های وارداتی در حال انقضا خبر 
داد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، کارگروه تنظیم بازار در 
جلسه اخیر خود به موضوع ذخایر راهبردی گوشت گوساله وارداتی 
ش��رکت پش��تیبانی امور دام و بخش خصوصی ورود کرد و با توجه 
به در حال اتمام بودن تاریخ مصرف، دس��تور توزیع آنها را در بازار 
ص��ادر کرد. عباس قبادی دبیر کارگروه تنظی��م بازار مصوبه توزیع 
گوش��ت های منجمد گوساله وارداتی در بازار با توجه به محدودیت 
تاریخ مصرف آنها را اعالم کرد. متن این مصوبه به شرح زیر است.

ب��ا توج��ه به محدودی��ت زمانی انقض��ای تاریخ مصرف بخش��ی از 
گوش��ت های منجمد ش��رکت پش��تیبانی امور دام مرب��وط به ذخایر 
راهبردی و محموله های بخش خصوصی و ضرورت مدیریت منابع ارزی 
و محموله های وارداتی به گونه ای که از بروز زیان مضاعف و عرضه بیش 
از نیاز در این مقطع و بروز کمبود در ماه های پایانی س��ال جلوگیری 
گردد مقرر گردید سازمان دامپزشکی کشور خروج محموله های گوشت 
منجمد برزیلی برای عرضه در بازار را منوط به مجوز شرکت پشتیبانی 
امور دام نماید. در این مصوبه کارگروه تنظیم بازار همچنین تبصره ای 
نیز آمده است که شرکت پشتیبانی امور دام مکلف است مجوز عرضه را 

براساس اولویت تاریخ تولید صادر نماید.

 رشد صادرات
در اثر افزایش نرخ ارز پایدار نمی ماند

وزیر اس��بق صنعت با انتقاد از سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
کان��ادا، ام��ارات و ترکیه گفت واردات باید ب��ه نفع صادرات جریمه 
ش��ود تا س��ود حاصله به صادرات تعلق گیرد. به گزارش تس��نیم، 
مه��دی غضنفری در مصاحبه با رادیو درخصوص افزایش میزان ارز 
صادراتی اظهار داشت: »برخی پدیده ها پایدار نیست؛ از این رو با باال 
رفتن قیمت ارز، مردم با قیمت نجومی کاالها مواجه می ش��وند؛ در 
این ش��رایط صادرات به صرفه می شود و یکباره حجم باالیی از کاال 
صادر می  ش��ود و احساس می کنیم روند خوبی در صادرات غیرنفتی 
انجام داده ایم.« وی ادامه داد: »با کمال تأسف چنین جهشی پایدار 
نیس��ت؛ چراکه وقتی افزایش قیمت به هم��ه کاالها نفوذ می کند، 
قدرت صادراتی خود را از دس��ت داده و به مقادیر گذشته صادرات 

باز می گردیم.«
غضنف��ری صادرات غیرنفتی پایدار را موجب نرخ رش��د مس��تمر 
خواند و تصریح کرد: »برای اینکه صادرات غیرنفتی به آهنگ رش��د 
خود ادامه دهد، نیازمند برخی پش��تیبانی های مالی و پولی هستیم 
که کمک می کند سرمایه در گردش میزان کمتری باشد یا از طریق 

منابع مالی بانکی انجام شود.«

اخبـــار

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه حمایت از تولید نباید تنها در 
سخنرانی ها عنوان شود، افزود تولید در سال های متمادی در کشور مورد 
غفلت و یا با موانع مختلف روبه رو بوده به طوری که یکی از موانع مهم بر 

سر راه تولید کشور عدم ایجاد عدالت مالیاتی است.
به گزارش ایس��نا به نقل از رواب��ط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال 
رازقی در نخس��تین جلسه کمیس��یون پایش قوانین و مقررات، رقابت و 
خصوصی س��ازی و سالمت اداری اتاق بازرگانی فارس افزود: تکلیف ما به 
عنوان پارلمان بخش خصوصی این اس��ت که خواس��ته و مطالبات بخش 
خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با جدیت دنبال کنیم زیرا ما 

در مقابل کشور و آیندگان موظف هستیم.
وی عنوان کرد: انتظار بخش خصوصی در س��الی که به نام رونق تولید 
نام گذاری ش��ده توجه به تولید و رفع موانع آن بود که متاس��فانه تاکنون 

شاهد اقدام موثر و مثبتی در حمایت از تولید نبودیم.
رازق��ی اظه��ار کرد: براس��اس آمارهای بان��ک مرکزی در س��ه برنامه 
توس��عه کشور س��هم بازرگانی و خدمات متفرقه در کشور از 15درصد به 
48.5درصد، سهم بخش کشاورزی کمتر از یک سوم و سهم بخش صنعت 

از حدود 38درصد به 18.5درصد کاهش و سهم صادرات از حدود 4درصد 
به نیم درصد رسیده است که این آمار جای تعمق دارد.

وی خاطرنش��ان کرد: تولید پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و توجه به 
تولید ثروت آفرینی و اشتغال پایدار را به دنبال دارد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
فعالیت 15کمیس��یون در دور نهم فعالیت اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: 
یکی از کمیس��یون های مهم این دوره در اتاق بازرگانی فارس کمیسیون 
پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی سازی و سالمت اداری است که 
نقش مهم و زیربنایی دارد. رازقی عنوان کرد: این کمیسیون بار سنگینی 
برعهده دارد زیرا قوانین دست و پاگیر و ناکارآمد یکی از بزرگترین موانع 
در اقتصاد کشور ماست که رتبه کسب و کار کشور در سطح بین المللی را 

نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود پتانسیل های فراوان رتبه کسب و کار فعلی 
کشور در جهان در شأن و منزلت کشور ما نیست اما متاسفانه این جایگاه 

ماحصل سال ها وابستگی اقتصاد ما به پول نفت است.
غالمحس��ین ش��عرا، عضو هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون پایش 

قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی س��ازی و سالمت اداری اتاق بازرگانی 
فارس نیز در این جلسه بیان کرد: در یکصد سال گذشته 20 هزار قانون 
در کش��ور تصویب شده است که در ادوار مختلف این قوانین ایجادکننده 

چاله و ناهمواری بوده است و وضع موجود حاصل این قوانین است.
وی افزود: نباید ریش��ه تمام معضالت و مش��کالت کشور را از تحریم و 
مسائل تحریم بدانیم بلکه آثار و تبعات این 20 هزار قانون است که کشور 

ما را درگیر کرده است.
ش��عرا با بیان اینکه اگر این 20 هزار قانون کارا و کاربردی بود کش��ور 
تا این اندازه آسیب پذیر نبود، افزود: پتانسیل های ویژه ای در کشور وجود 
دارد که هر یک  می تواند ظرفیت عظیمی برای معرفی کشور در مجامع 

بین المللی باشد.
عض��و هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی فارس با برش��ماری آثار زیانبار 
قوانین زائد در کشور، عنوان کرد: این قوانین هزاران چاله در عرصه تولید 
و فعالیت اقتصادی ایجاد کرده است به طوری که براساس استانداردهای 
جهانی رتبه کس��ب و کار کشور ما از بین 196 کشور در جایگاه 128 در 

جهان قرار دارد که این رتبه شایسته کشور ما نیست.

حمایت از تولید به سخنرانی ها خالصه نشود

در صورت کم توجهی به صنعت چوب، ش��اهد از بین رفتن بسیاری از 
مشاغل و حتی صادرات و توسعه این صنعت خواهیم بود.

 ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، صنعت چوب ج��زو یکی از 
صنایعی اس��ت ک��ه کاربردهای زیادی در زندگی جوامع بش��ری دارد و  
می توان از آن در جهت رونق اقتصادی اس��تفاده کرد، اما این صنعت در 
س��ال های اخیر با مش��کالت زیادی در رابطه با تامین مواد اولیه مواجه 

شده است.
از ی��ک طرف امکان واردات مواد اولیه به  دلیل دیدگاه  های س��ازمان 
حفظ نباتات میسر نبوده و از طرفی میزان برداشت چوب از جنگل ها به  

دالیل حفاظتی کاهش یافته است.
ب��ا این حال، این صنعت توانس��ته  بخش قابل توجه��ی از نیاز صنایع 
مبلمان و مصنوعات چوبی را تامین کند و به گفته کارشناسان، صنعت 
چوب در سال های اخیر عمدتا از لحاظ  تولید رشد قابل توجهی داشته 

است.
صنعت چوب بخش قابل توجهی از اشتغال کشور را به خود اختصاص 
داده در صورت��ی که اگر دولت به پتانس��یل صادراتی آن توجه چندانی 
نداش��ته باشد، شاهد از بین رفتن بسیاری از مشاغل، صادرات و توسعه 

ای��ن صنعت خواهیم بود، عالوه بر این بس��یاری از س��رمایه گذاری های 
کالن نیز از بین خواهد رفت و شاهد شکل گیری دومینوی ورشکستگی 
و تعطیلی هزاران واحد تولیدی فعال در این صنعت، طی سال های آتی 

خواهیم بود.
مش��کلی که صنعت چوب را درگیر کرده اس��تقبال کم و رکود در آن 
اس��ت، همچنین به دلیل اعمال تحریم ها و افزایش قیمت ماشین  آالت، 
دستگاه  های جدید و به روز وارد کشور نشده و در نهایت دست اندرکاران 

این حوزه مجبور به تعمیر ماشین آالت قدیمی شده اند.
سود کم بازرگانی در صنعت چوب

سعید عباسپور، مدیرکل صادرات و واردات وزارت صمت گفت: چوب 
یکی از صنایعی اس��ت که نیاز به حمایت های همه جانبه دولت و تالش 
متخصص��ان و س��رمایه گذاران دارد تا بتوان ای��ن محصول را به صورت 
100درص��د داخلی تأمی��ن کنیم و دیگر نیازی به واردات آن نداش��ته 

باشیم.
مدی��رکل ص��ادرات و واردات وزارت صم��ت گف��ت: چ��وب از جمله 
کاالهایی است که در کشور درب های واردات آن باز بوده اما از آن طرف 

مسیر صادرات آن بسته است.

هم اکنون بازار چوب در رکود است
اسماعیل الهیان، رئیس اتحادیه فروشندگان چوب و تخته در تشریح 
بازار چوب اظهار داش��ت: معامالت این روزهای بازار چوب تقریبا سرد و 

به نوعی گرفتار رکود است.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان چوب و تخته در پاس��خ به این پرس��ش 
که تولید س��الیانه چوب به چه میزان است؟ تصریح کرد: حجم واردات 
چوب به نس��بت تولیدات بیشتر است و رقم دقیقی در این باره فعال در 

دست ندارم.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان چوب و تخته در پاسخ به این پرسش که 
صنعت چوب قابل رقابت با دیگر کشورهاس��ت یا خیر؟ افزود: تا زمانی 
که صنعت چوب کش��ور ش��رایط خوبی نداشته باش��د توانایی صادرات 
وج��ود ندارد. به گفته الهیان، هم اکنون 50درص��د از نیاز بازار چوب از 
طریق محصوالت واردات��ی و 50درصد مابقی از طریق تولید داخلی در 

کشور تأمین می شود.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان چوب و تخت��ه در ادامه تصریح کرد: در 
تولید نئوپان کشور به خودکفایی رسیده است و بخش اعظم نیاز نئوپان 

بازار توسط تولیدات داخلی تامین می شود.

 معاون نظارت و بازرس��ی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
ش��رقی گفت تمامی واحدهای عرضه کنن��ده کاال و ارائه دهنده خدمات 
مربوط��ه، موظف به نصب قیمت کاال و ن��رخ  نامه در معرض دید عموم 

هستند.
ب��ه گزارش ایس��نا، به نقل از روابط عمومی صنع��ت، معدن و تجارت 
آذربایجان شرقی، اس��ماعیل عطاپور اظهار داشت: شهروندان می توانند 
در صورت مواجهه با هرگونه تخلف احتمالی اعم از گران فروش��ی، عدم 
نصب قیمت و عدم صدور صورتحس��اب مراتب را با سامانه 124 ) واحد 
رسیدگی به شکایات مردمی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در 

مرکز استان و شهرستان ها( در میان بگذارند.
وی گفت: امس��ال در طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس که از دهم 
ش��هریور آغاز و دهم مهرماه به پایان رس��ید؛ 19 هزار مورد بازرسی از 
واحدهای اقتصادی و خدماتی استان انجام گرفت که در نتیجه آن 802 
فقره پرونده تخلف تش��کیل و جهت رسیدگی و صدور حکم به تعزیرات 

حکومتی استان ارسال شد.
وی اف��زود: طرح نظارتی ویژه بازگش��ایی مدارس اس��تان به منظور 
اعمال نظارت پیشگیرانه در بازار لوازم التحریر با رویکرد حمایت از تولید 

داخلی اجرا شد.

عطاپ��ور ادام��ه داد: ه��دف از اجرای ط��رح نظارتی، اعم��ال نظارت 
پیش��گیرانه و جلوگی��ری از سوء اس��تفاده احتمال��ی عرضه کنن��دگان 

نوشت افزار و لوازم التحریر با رویکرد حمایت از تولیدات داخلی است.
وی ممانع��ت از ف��روش اجباری س��ایر اقالم نوش��ت افزار ب��ه همراه 
خریدهای ضروری، جلوگیری از عرضه انواع اقالم نوش��ت  افزار تقلبی و 
غیراستاندارد وارداتی و برخورد قانونی با کاالهای قاچاق در سطح بازار، 
رعای��ت درج قیمت مصرف کننده کاالها و رعایت درصد س��ود مجاز در 
مقاطع عمده و خرده فروش را از موضوعات مورد پایش در طرح نظارتی 

عنوان کرد.

دومینوی ورشکستگی صنعت چوب با رکود صادراتی

نصب قیمت کاال در معرض دید عموم توسط اصناف ضروری است

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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اخبار

 بنزین سوپر دوباره در ایران
نایاب شد!

ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی اقدام به صادرات 
بنزین س��وپر کرده است و به مصرف کنندگان بنزین سوپر در داخل 
کش��ور پیش��نهاد می کند به جای بنزین سوپر از بنزین یورو 4 و 5 

استفاده کنند.
به گزارش پرشین خودرو به نقل از فارس، مدیرعامل شرکت ملی 
پاالی��ش و پخش فرآورده های نفتی از افزایش ظرفیت تولید بنزین 
ای��ران به حدود 115 میلیون لیت��ر در روز خبر داده و تاکید کرده 
است: ایران به بزرگترین تولیدکننده بنزین در بین کشورهای عضو 

اوپک تبدیل شده است.
همزم��ان با ظرفیت س��ازی تولی��د بنزین اما اواس��ط تابس��تان 
س��ال جاری تاکنون عرضه بنزین س��وپر در کالنش��هرهای کش��ور 
همچون تهران متوقف و یا به صورت قطره چکانی انجام می ش��ود به 
طوری که مش��اهدات از وضعیت جایگاه های سوخت حتی در مرکز 
و ش��مال تهران حاکی از آن است که مدت هاست بنزین سوپری در 

این جایگاه ها عرضه نشده است.
آمارهای رسمی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی به عنوان 
متولی عرضه و توزیع س��وخت در کشور نشان می دهد که متوسط 
مصرف روزانه بنزین سوپر سال گذشته حدود 2.5 تا 3میلیون لیتر 
در روز بوده اس��ت. همزمان با افزایش تولید بنزین با بهره برداری از 
فاز س��وم ستاره خلیج فارس عمال باید مش��کل عرضه بنزین سوپر 
حل شده باشد زیرا بنزین این پاالیشگاه دارای 0.5 پی.پی.ام گوگرد 

و با اکتان بین 93 تا 95 است.
اما با بهره برداری از فاز س��وم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نه تنها 
عرضه بنزین س��وپر در کش��ور افزایش نیافته بلک��ه عرضه این نوع 

بنزین عمال قطع شده است.
در همی��ن حال، پیگیری ها حاکی از آن اس��ت که ش��رکت ملی 
پاالی��ش و پخش فرآورده های نفتی اقدام به صادرات بنزین س��وپر 
به کشورهای همجوار می کند. علی رغم آنکه صادرات بنزین و دیگر 
فرآورده ه��ای نفتی به ج��ای نفت خام به طور کلی سیاس��ت قابل 
دفاعی اس��ت اما باید بررسی کرد که آیا تنها بنزین قابل فروش در 
بازارهای صادراتی بنزین س��وپر اس��ت یا انواع دیگر بنزین تولیدی 
کش��ور را هم می ت��وان به ص��ادرات اختصاص داد. ب��ه خصوص با 
توجه به این نکته که بازارهایی مانند افغانس��تان س��ال ها مشتری 
کم کیفیت تری��ن نوع بنزی��ن ایران بوده اند و حتی س��ابقه صادرات 
بنزین پیرولیز هم به این کش��ور و بعضی دیگر از همسایگان وجود 

دارد.
مس��ئوالن ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده ه��ای نفتی در 
توجیه عدم عرضه و توزیع بنزین س��وپر در کش��ور تاکید دارند که 
بنزی��ن یورو 4 و 5 با اکتان 90 تا 91 می تواند جایگزین مناس��بی 
برای بنزین س��وپر باش��د این در حالی اس��ت که احتراق و میزان 
آالیندگی بنزین س��وپر با اکتان 93 تا 95 به مراتب کمتر از بنزین 

یورو 4 و 5 است.
بنزین س��وپر با توجه به اکتان باالت��ر از بنزین معمولی و یورو 4 
و 5 می تواند ضمن صرفه جویی قابل توجه در مصرف س��وخت و به 

تبع آن کاهش انتشار آالیندگی به احتراق مناسب تر کمک کند.

توان قطعه سازی آذربایجان شرقی فراتر از 
صنعت خودروسازی است

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان ش��رقی گفت 
قطعه س��ازان استان در حال حاضر غیر از صنایع خودروسازی، توان 
تولید و تامین قطعات صنایعی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع 

ریلی را دارا هستند .
به گزارش ایسنا به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، 
حبیب امین زاده اظهار داش��ت: علی رغم تولی��د 97درصد قطعات 
تراکت��ور و 30درصد انواع قطعات خودرو و وس��ایط نقلیه س��بک و 
سنگین کشور در آذربایجان شرقی، توانمندسازی قطعه سازان برای 
ورود بیش��تر به بازار تامین قطعات صنایع وابسته به مجموعه نفت 
و پتروش��یمی و صنایع ریلی و سایر قطعات صنایع ماشین سازی و 

تجهیزات ضروری است .
وی ادامه داد: 600 کارگاه و کارخانه قطعه س��ازی و تولید متنوع 
لوازم یدکی زمینه اش��تغال نزدیک به 25 ه��زار نفر را فراهم کرده 
است که تنها بخشی از این ظرفیت در مسیر تامین و تولید قطعات 

خودرویی است .
وی در ادام��ه با اش��اره به وجود زیرس��اخت های الزم دو صنعت 
خودروس��ازی و قطعه س��ازی در اس��تان اظهار داش��ت: با تکیه بر 
نیروه��ای بومی و مطالعات انجام گرفت��ه، ظرفیت الزم برای تبدیل 

استان به قطب سوم تولید خودرو در کشور وجود دارد .
امی��ن زاده گفت: صنع��ت خودروس��ازی در کش��ور یک صنعت 
اس��تراتژیک به ش��مار می رود؛ چراکه بنیان بس��یاری از واحدهای 
تولیدی براساس قطعه سازی و خودروسازی استوار است و بر همین 
اساس این اس��تان توان تولید 70درصدی قطعات موردنیاز خودرو 

در کشور را داراست.
وی ب��ا بیان اینکه میزان تولید قطعات خودرو در اس��تان بالغ بر 
300 هزار تن در سال صرفه جویی 250 میلیون یورویی را به دنبال 
دارد، اضافه کرد: س��االنه در ح��دود 10 هزار تن قطعات تراکتور به 

خارج از کشور نیز صادر می شود.
رئیس س��ازمان صنع��ت، معدن و تج��ارت اس��تان گفت: با 
این وجود و طی 10 س��ال گذش��ته به رغم مش��کالت ناشی از 
تحریم ها رتبه قطعه س��ازی در استان به عدد هفت رسیده است 
که فرس��وده بودن ماشین آالت، کمبود نقدینگی، عدم پرداخت 
به موقع مطالبات از طرف خودروس��ازان، پایین بودن حاش��یه 
س��ود و نهایتا باال بودن نرخ بهره بانکی به کاهش رتبه اس��تان 

منجر شده است.
امی��ن زاده تصریح کرد: ب��رای عبور از این مش��کالت و کمک به 
رونق قطعه سازی، از یک س��و در حال مذاکره با شرکت های بزرگ 
تامین قطعه و از س��وی دیگر در صدد تس��هیل و رفع موانع تولید، 
اعطای تس��هیالت و همچنین ترغیب خودروسازان استانی مبنی بر 
تامین قطع��ات از ظرفیت بومی و درون اس��تانی و رفع محدودیت 

قطعه سازی صرفا برای صنعت خودرو هستیم.

در شرایطی که طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان 
مجازند قیمت محصوالت خود را مطابق با فرمول حاشیه بازار )5درصد زیر 
نرخ بازار( تعیین کنند، صورت های مالی ارائه شده به بورس نشان می دهد 
ایران خودرو و گروه خودروس��ازی س��ایپا غال��ب خودروهای تولیدی طی 
نیمس��ال ابتدایی امسال را با نرخ های اعالمی از س��وی شورای رقابت در 

خرداد 97 به فروش رسانده اند.
 به گزارش پدال نیوز، صورت های مالی خودروسازان گویای این واقعیت 
است که اگرچه آنها روی کاغذ مجاز به تعیین قیمت محصوالت تا 5درصد 
زیر نرخ بازار هس��تند، اما عمال مجبور ش��ده اند خودروهای تولیدی شان 
طی ش��ش ماه ابتدایی امسال را با قیمت های سال 97 )چند 10 میلیون 
تومان کمتر از حاش��یه بازار( به فروش برس��انند. این موضوع ریش��ه در 
پیش فروش های قبلی خودروسازان )پیش از تحریم صنعت خودرو( دارد، 

پیش فروش هایی که به تعهدات معوق تبدیل و وزارت صمت اجازه نداد با 
قیمت روز تحویل مشتریان شوند. حاال صورت های مالی ارائه شده از سوی 
خودروسازان به بورس، نشان می دهد پول هنگفتی که باید به خزانه تولید 
سرازیر می شد، به جیب دیگران رفته است. بر این اساس، ایران خودرو در 
نیمس��ال ابتدایی امس��ال، محصوالت گروه پژو خود را با میانگین قیمت 
کمتر از 43 میلیون و 500 هزار تومان و س��مند را با متوس��ط قیمت زیر 
40 میلی��ون تومان، به فروش رس��انده، حال آنک��ه حداقل قیمت این دو 
محصول در بازار )حدفاصل ابتدای زمس��تان 97 تا به امروز(، 60 میلیون 
تومان بوده است. یا مثال رانا و دنا در حالی به ترتیب کمتر از 49 میلیون 
تومان و 59 میلیون تومان از سوی ایران خودرو فروخته شده اند که حداقل 
قیمت آنها در بازار )حدفاصل ابتدای زمستان 97 تا به امروز(، برای رانا 53 
میلیون تومان و برای دنا 75 میلیون تومان بوده اس��ت. ایران خودرویی ها 

همچنین تندر90 را با متوس��ط قیمت کمتر از 45 میلیون تومان تحویل 
داده اند، حال آنکه کمترین قیمت ثبت شده برای این محصول طی حدودا 
10 ماه گذشته، 85 میلیون تومان بوده است. این تفاوت قیمت ها در بین 
محصوالت گروه خودروس��ازی سایپا نیز به چش��م می آید، چه آنکه مثال 
نارنجی ه��ای جاده مخصوص پراید را با قیمت کمتر از 25 میلیون و 500 
هزار تومان فروخته اند، اما کف قیمت این خودرو در بازار )حدفاصل ابتدای 
زمستان 97 تا به امروز(، 9 میلیون تومان باالتر از این عدد ثبت شده است.
ی��ا مثال با وجود آنک��ه حداقل قیمت تیبا در بازار ط��ی حدودا 10 ماه 
گذش��ته 41 میلیون تومان بوده، سایپا مجبور ش��ده طبق دستور وزارت 
صمت، این محصول را با متوس��ط قیمت زیر 32 میلیون تومان به فروش 
برس��اند. پارس خودرو نیز چاره ای نداش��ته جز اینکه برلیانس را چند 10 

میلیون تومان زیر قیمت بازار، تحویل مشتریان دهد.

ریشه اختالف قیمت خودروها بین کارخانه و بازار کجاست؟

تولید 2هزار محصول در سایپا درحالی  است که صنعت  خودرو کشور همچنان 
تحت  تاثیر تحریم ها و محدودیت های شدید قرار دارد.

به گ��زارش پدال نیوز، بنابر آنچ��ه دبیر انجمن صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان کشور اعالم کرده است، گروه خودروسازی سایپا با اتکا بر تحول در 
رویک��رد مدیریتی کالن خود، بهترین عملک��رد را در زمینه تولید محصوالت در 
میان خودروس��ازان داخلی در چند ماه گذش��ته و به ویژه در شهریورماه گذشته 

داشته است.
 به گفته آرش محبی نژاد، آمارهای تولیدی نش��ان می دهد گروه خودروسازی 
سایپا در شش  ماهه نخست امسال بیش از 200هزار دستگاه خودرو تولید کرده 
و در زمینه شکس��ت  دادن محدودیت ها و تحریم ها، نسبت به سایر خودروسازان 

داخلی موفق تر بوده است.
 گزارش منتشرش��ده عملکرد خودروس��ازان در ش��هریورماه نش��ان می دهد 
درنتیج��ه تحریم ها و ایجاد محدودیت های اقتص��ادی و بین المللی، آمار تولیدی 
کل خودروسازان نسبت  به  شهریورماه97 کاهش دارد، اما سایپا موفق شده است 
با غلبه بر مشکالت، رشد منفی کل تولید خودرو در کشور را کمتر کرده و خود 

را به روزهای رونق نزدیک تر کند.
 رونق کسب وکار شرکت های تامین کننده

حرکت س��ایپا در زمینه افزایش تولید و بومی س��ازی قطعات پیشرفته، زمینه 
رونق کس��ب وکار ش��رکت های تامین کننده ای��ن گروه را فراهم کرده اس��ت. تا 
جای��ی که دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور باتوجه 
به ش��تاب گرفتن روند تولید محصوالت س��ایپا در یک  ماهه گذش��ته پیش بینی 
می کن��د تولید خودرو کش��ور در نیمه دوم امس��ال افزایش یابد و رش��د تولید 

محصول در سایپا با افزایش چشمگیری در ماه های آتی مواجه شود.
 وی با اشاره به افزایش بیش از 48درصدی تولید سایپا در شهریور98 نسبت  به  
مدت مش��ابه سال گذشته، اظهار داشت: »موفقیت سایپا در زمینه افزایش تولید 
و رونق بخش��ی به فعالیت قطعه سازان زنجیره تامین در حالی صورت گرفته است 
که س��ایر خودروس��ازان داخلی با کاهش تولید مواجه بوده اند و امیدواریم روند 

روبه رشد سایپا همچنان ادامه داشته باشد.«
 صحه گذاری عضو هیات  عالی قوای سه گانه بر توفیق سایپا

 برهمین  اساس، چندی  پیش امام جمعه موقت تهران و عضو هیات  عالی حل 
اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه با صحه گذاری بر توفیق سایپا در امر رونق 
تولید به رغم مش��کالت ناشی از تحریم ها گفت: »س��ایپا با بهره مندی از مدیران 
و کارکن��ان موم��ن، باانگیزه و فداکار تحریم ها را بی اثر کرده و توانس��ته اس��ت 

محدودیت های ناشی از آن را نیز به فرصت تبدیل کند.«
 حجت االسالم والمس��لمین محمدحسن ابوترابی فرد افزود: »آنچه در سایپا در 
زمینه افزایش میزان تولید محصوالت در ماه های گذش��ته و دستیابی به  رکورد 
روزانه بیش از 2هزار خودرو رخ داده است، نشان می دهد تحریم نمی تواند بر سر 

راه ملت ایران مانع و بن بستی ایجاد کند.«
 وی تصری��ح کرد: »صنایع کش��ور نیازمند مدیرانی از جن��س مدیران جدید 
سایپاس��ت که با برخورداری از انگیزه و اندیشه صحیح بتوانند عظمت اقتصادی 

خلق کنند.«
 عضو هیات عالی قوای س��ه گانه یادآور ش��د: »س��ایپا اخیرا ب��ا تکیه برهمین 
قابلیت ه��ا و شناس��ایی توانمندی ها و باکم��ک ش��رکت های دانش بنیان ایرانی 
توانس��ته اس��ت بیش از 38قطعه از قطع��ات خودرو را بومی س��ازی و از خروج 

میلیون ها یورو ارز از کشور جلوگیری کند.«
 به گفته وی، گروه خودروس��ازی س��ایپا با تکیه بر همین مسیر کنونی خود و 
اس��تفاده از ظرفیت های درونی و بومی، می تواند در آینده محصوالتی پیشرفته و 
قابل رقابت باصنایع خودرویی جهان طراحی و تولید کند. ابوترابی فرد خواس��تار 
اس��تفاده صحیح از منابع اقتصادی، اصالح الگوهای مصرف و تالش برای افزایش 
تولید کاالهای ایرانی ش��د و تصریح کرد: »خلق ثروت پایدار و استفاده هدفمند 
ازمنابع کش��ور ازجمله آرمان های بلند بیانیه گام دوم انقالب اس��ت که می توان 

سایپا را یکی از پیشگامان این عرصه در بخش تولید ملی دانست.«
 تولید بیش از 200هزار دستگاه خودرو در نیمه نخست سال

 گروه خودروس��ازی س��ایپا توانس��ت در آخرین ماه تابستان امسال 
38هزار دس��تگاه ان��واع محصوالت خود را تولید کن��د و این آمار برای 
ابتدای سال98 تاکنون بیش از 200هزار دستگاه خودرو است که شامل 
تولید و تحوی��ل انواع محصوالت خانواده پراید و تیبا، س��اینا، کوییک، 
وانت نیسان بنزینی و دوگانه سوز، وانت ریچ و همچنین کامیون کشنده 

سنگین می شود.
 تولید این  تعداد محصول با هدف تس��ریع در تحویل به مش��تریان و به صورت 
کامل و بدون کسری قطعات انجام شده و این محصوالت بالفاصله پس  از تولید، 
ازمحل کارخانه به دس��ت مشتریان رسیده است. میانگین تولید روزانه نزدیک به 
2هزار محصول درگروه خودروس��ازی س��ایپا درحالی انجام می ش��ود که صنعت 
 خودرو کش��ور تحت تاثیر تحریم ها و محدودیت های ش��دید قرار دارد و سایپا در 
ماه های اخیر و با اجرای برنامه افزایش تولید توسط تیم جدید مدیریتی، توانسته 

است این محدودیت ها را بی اثر کند.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی اظهار داشت 
خصوصی س��ازی صنعت خودرو موجب شفافیت و افزایش بهره وری و 
کاهش فس��اد و حذف رانت می ش��ود و از همه مهم تر اینکه در س��ایه 

خصوصی سازی، کیفیت خودرو بهبود و قیمت ها کاهش می یابد.
رحی��م زارع در گفت وگ��و با خبرن��گار خبرخ��ودرو، پیرامون موانع 
تحقق خصوصی س��ازی صنع��ت خودرو گفت: حوزه خودرو به ش��کل 
انحص��اری در اختی��ار دولت بوده و ب��ه طور کلی، دولت ه��ا مایل به 
واگذاری خودروس��ازی ها نبوده اند و این مساله، مهم ترین مانع تحقق 

خصوصی سازی صنعت خودرو بوده است.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس ش��ورای اس��المی 
گف��ت: خصوصی س��ازی صنعت خ��ودرو موجب ش��فافیت و افزایش 
بهره وری و کاهش فس��اد و حذف رانت می شود و از همه مهم تر اینکه 
در س��ایه خصوصی س��ازی، کیفیت خودرو بهب��ود و قیمت ها کاهش 

می یابد.
س��خنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: در تمام دنیا 
صنای��ع بزرگی مانند صنعت خودرو در یک بازه زمانی مش��خص مثال 
ظرف 10 سال حمایت می شوند و پس از آن، مجموعه ها را در شرایط 
رقابت قرار می دهند؛ به عبارتی، شرایط رقابت را برای بخش خصوصی 

فراهم می کنند و دولت، تنها فراهم کننده ش��رایط رقابت اس��ت اما ما 
تاکن��ون 4دهه با مواردی مثل تعرفه و سیاس��ت های حمایتی دیگر از 

صنعت خودرو حمایت کرده ایم.
زارع گفت: به منظور خصوصی س��ازی صنعت خودرو کشور باید یک 
برنام��ه حداکثر پنج س��اله برای صنعت خودرو لح��اظ و پس از آن به 
س��مت خصوصی س��ازی حرکت کنیم؛ به عبارتی باید زیرساخت های 
مال��ی و تعرف��ه ای و حمایتی را ط��ی یک بازه زمانی پنج س��اله برای 
صنعت خودرو فراهم کنیم و بعد از آن، این صنعت به بخش خصوصی 

واقعی و عاری از رانت واگذار شود.

میزان تحقق شعار سال در کارنامه ۶ ماهه صنعت  خودرو چگونه بوده است؟

خصوصی سازی صنعت خودرو موجب شفافیت و افزایش بهره وری و حذف رانت می شود
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ارزش آفرینی از دارایی های فکری در صورت وجود نظام مالکیت فکری بهتر 
تحقق می یابد و با این اقدام انگیزه افراد خالق و نوآور بیشتر می شود.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، ای��ن روزها ارزش ش��رکت های فعال 
در حوزه ه��ای گوناگون مواد اولیه، ماش��ین آالت 
و تجهیزات مختلف و س��رمایه آنها نیس��ت. بلکه 
دارایی ه��ای نامش��هود در این ش��رکت ها دارای 
اهمیت هس��تند. نقش ای��ن دارایی ها در اقتصاد 
هم��ان چیزی اس��ت ک��ه اقتص��اد دانش بنیان 
می نامی��م. به دلی��ل اهمیت این ن��وع از دارایی 
ش��رکت های بزرگ و کش��ورهای پیشرو اهداف 
خود را براس��اس دس��تیابی ب��ه ای��ن دارایی ها 
چیده ان��د. حال س��وال ای��ن اس��ت دارایی های 
نامشهود چیس��ت؟ بخش مهمی از این داشته ها 
را دارایی های فکری تشکیل می  دهند مثل نتیجه 
ی��ک پژوهش علمی. زمانی که یک ش��رکت این 

نتیج��ه را در قالب اختراع به نام خود ثبت می کند می تواند با حق بهره برداری 
انحصاری از آن به راحتی برگش��ت مالی داش��ته باش��د. همچنین این دارایی 
ثبت ش��ده اگر با محصوالت و خدمات کیفی  و نوآورانه همراه باش��د به تدریج 

اعتماد مشتری را جلب می کند.  در این میان ارزش آفرینی از دارایی های فکری 
تنها در صورت وجود مالکیت فکری ممکن می شود. وقتی نظام مالکیت فکری 
برقرار ش��ود در قدم نخس��ت افراد نوآور تش��ویق به خلق دانش می شوند چرا 
ک��ه در این صورت از بهره بردن اقتصادی دانش 
خود اطمینان دارن��د. همچنین در این صورت 
بازاری ایجاد که در آن داد و س��تد محصوالت 
دانشی امکانپذیر می شود. پس نوآوری ها نیز به 
صورت گس��ترده تری در س��طح جامعه و میان 
م��ردم انتقال می یابد، بنابراین در این ش��رایط 
تالش ه��ا برای بهبود و ارتق��ای محصول انجام 
می ش��ود. در آخر نیز فرصتی مهیا است تا افراد 
نوآور ش��ناخته شوند و س��رمایه گذار روی ایده 
آنها س��رمایه گذاری کند. پس پیشرفت اقتصاد 
دانش بنیان در سایه وجود نظام مالکیت فکری 

قدرتمندتر می شود.
پس در این شرایط انگیزه افراد خالق و نوآور 
بیشتر شده و ایده ها یکی پس از دیگری رونق می گیرد. شرکت های دانش بنیان 
نیز که دارایی اصلی آنها دانش و نوآوری است در این شرایط سریع تر پیشرفت 

می کنند و وابستگی به واردات علم و دانش رفع می شود. 

دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، گفت همواره توس��عه هر فناوری در دنیا با چالش هایی روبه رو است 

که اگر این چالش ها رفع نشود، توسعه فناوری امکان پذیر نیست.
جهان��ی  تجربی��ات  بررس��ی  کتاب ه��ای 
استارت آپی یکی از همین چراغ های راهی است 
که پیش روی فعاالن این حوزه روش��ن ش��ده 
است. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
پرویز کرمی، مدیرمسئول انتشارات دانش بنیان 
فناور با اشاره به انتشار کتاب بررسی تجربیات 
جهانی ش��رکت های استارت آپی در حوزه خانه 
هوشمند که دومین جلد از این سلسله کتاب ها 
است، که توس��ط این مرکز منتش��ر و به بازار 
عرضه ش��ده اس��ت، بیان ک��رد: در این کتاب 
در کنار ارائه برخی فعالیت های س��تاد توس��عه 
فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به معرفی تجربیات موفق استارت آپی 
جهانی این حوزه پرداخته ش��ده اس��ت. مش��اور معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری با بیان اینکه خانه هوش��مند را می توان به عنوان یک محل اقامت یا 

یک س��اختمان با تجهیزاتی تعریف کرد که از طریق دس��تگاه های هوشمند یا 
از طریق گوش��ی هوش��مند می تواند از راه دور کنترل شود، گفت: در یک خانه 
هوش��مند وس��ایل و تجهیزات با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و یک اکوسیستم 
هوش��مند و قابل کنت��رل و پای��ش را ایجاد 
می کنن��د.  پروی��ز کرم��ی در ادام��ه ادبیات 
ن��وآوری را م��ورد توجه ق��رار داد و گفت: در 
ادبیات نوآوری س��ه نسل رشد وجود دارد. در 
نس��ل اول توجه به رشد فناوری را پایه فشار 
فناوری می دانند و در نسل دوم رشد فناوری 

را بر مبنای تقاضای بازار در نظر می گیرند.
وی اف��زود: اما در نس��ل س��وم که مکمل 
دو نسل قبلی است، رش��د فناوری را حاصل 
ترکیب هر دو مفهوم و اثرگذاری آنها بر حوزه 
فناوری در نظر می گیرند. مشاور معاون علمی 
و فن��اوری رئیس جمه��وری در ادامه درباره 
چالش ه��ا و فرصت  های کلی��دی حوزه خانه 
هوشمند، گفت: پایش سالمت و تسهیل شرایط زندگی خانواده ها با استفاده از 
فناوری¬های روز با هدف ارتقای سطح رفاه و سالمت آنها یکی از چالش¬های 

پیش روی خانه هوشمند است.

ارتقای سطح رفاه خانواده ها با »خانه های هوشمند«اقتصاد دانش بنیان با »مالکیت فکری « قدرتمندتر می شود

آیا می دانید نقطه قوت مهارت های مدیریت و رهبری ش��ما چیست و چطور 
می توان به رهبر بهتری تبدیل ش��د؟ الزم به ذکر اس��ت که برخی نکات وجود 
دارد که به شما کمک می کند در زمانی کوتاه به پیشرفت قابل توجهی برسید. 
ش��اید نکات و اس��تراتژی هایی که با شما در میان می گذاریم راه حل مؤثری 
برای کنار گذاش��تن تمام چالش های رهبری نباش��د، اما این توصیه ها به شما 

کمک می کند با سرعت بیشتری پیشرفت کنید.
 Leadership From the مارسل شوانتز، مؤسس سازمان آموزش رهبری
Core، ن��کات زیادی از کتاب ه��ای رهبری را در مجموعه ای متش��کل از 30 
راهنمای��ی کاربردی جمع آوری کرده و معتقد اس��ت رهبران می توانند در بازه 

زمانی 30 روزه، تمامی این توصیه ها را اجرا کنند:
30 قدم برای بهبود مهارت های رهبری در 30 روز

1. ب��ه نظرات تمام اعضای گروه گوش دهی��د و راه هایی برای ارتباط با آنها، 
ارائه  اطالعات، اشتراک گذاری یا بحث در مورد ایده ها پیدا کنید.

2. یادتان باشد نزدیک ترین افراد سازمان به مشتریان، کارمندانی هستند که 
می دانن��د هم اکنون چه اتفاقی در حال رخ دادن اس��ت. با تمام تالش بفهمید 

آنها چه می دانند.
3. با اشتیاق و انگیزه  زیاد با تمام تیم ها کار کنید و حمایت آ نها را به دست 
آورید. این بدین معناس��ت که با کس��انی که بیرون از شبکه ارتباطات ضروری 

شما هستند هم ارتباط برقرار کنید.
4. این اطمینان را به دست آورید که اعمال و گفتار شما با هم مطابقت دارند.

5. هی��چ وقت تعدادی از کارمندان را به تعدادی دیگر ترجیح ندهید. اگر به 
برخی توجه کنید و برخی دیگر را نادیده بگیرید، باعث ایجاد اختالفاتی درون 
تیم خواهید ش��د. الزم اس��ت از توانایی تمام کارمندان در مس��یر دستیابی به 

اهداف تیم استفاده کنید.
6. وقتی با رفتار یا ایده های یکی از اعضای تیم مخالف هستید، مخالفت خود 
را در مکالم��ه دونف��ره و نه در جمع بیان کنید. عالوه بر آن بهتر اس��ت هرچه 

سریع تر این کار را انجام دهید و امروز و فردا نکنید.
7. دس��ت از کنترل دائمی اعضای تیم بکش��ید. به آنها آزادی عمل بدهید. 
بگذارید همانطور که در مس��یر پیشرفت می کنند، خودشان مسئولیت اقدامات 

و تصمیمات شان را به عهده بگیرند.
8. ه��ر اطالعاتی که الزم اس��ت را با اعضای تیم در می��ان بگذارید. آنها هر 
چقدر بیشتر بدانند، شرایط، اهداف و وظایف را بهتر درک خواهند کرد. هرچه 
بهتر درک کنند، احساس تعهد بیشتری خواهند داشت و وقتی خود را متعهد 

بدانند دست از تالش و سختکوشی برنمی دارند.
9. برای کارمندان تان یادداشت های تشکر ارسال کنید. مدیرانی که از تالش 
و سختکوش��ی کارمندان شان قدردانی می کنند، به آنها انگیزه و انرژی بیشتری 

می دهند.
10. بهترین ها را برای اداره  شرکت انتخاب کنید و به آنها آزادی عمل بدهید، 
حتی اگر ممکن است مرتکب اشتباه شوند. هرگز آنها را در جمع مورد قضاوت 

و سرزنش قرار ندهید.
11. زندگ��ی ش��خصی اعضای تیم را مورد کنکاش ق��رار دهید. بگذارید آنها 

بدانند شما برای زندگی شان هم ارزش قائل هستید.
12. ای��ن جمله را ب��ه خاطر بس��پارید: »دادن بازخورد، صبحان��ه قهرمانان 
است« کارمندان تمایل دارند بدانند چگونه کار می کنند. رهبران خوب و موفق 

همیشه و به طور مرتب به اعضای تیم شان بازخورد می دهند.
13. روحی��ه همکاری و روابط مثبت را گس��ترش دهی��د. وقتی اعضای تیم 
احس��اس اتحاد و همبس��تگی کنند، از بیان نظ��رات و ایده های خود واهمه ای 

ندارند و این مسئله باعث ارائه  ایده های خالقانه  بیشتری می شود.

14. به دیگران کمک کنید پیش��رفت کنند و مهارت های جدیدی بیاموزند. 
رهبری که می خواهد از بیشترین توانایی کارمندان خود استفاده کنید باید این 

جمله را به یاد داشته باشد.
15. رهب��ران موفق به نیازهای اعضای تیم واقف هس��تند؛ پس با کارمندان 

درباره نیازهای آنها صحبت کنید.
16. ب��ه این اطمینان برس��ید که کارمندان اهداف خود را می شناس��ند. هر 
کاری می توانید انجام دهید تا آنها را مورد تش��ویق و حمایت خود قرار دهید و 

هرگاه نیاز به راهنمایی شما داشتند، مربی خوبی باشید.
17. مس��ئولیت پروژه ها و وظایف را به کارمندان بسپارید و بگذارید به روش 

خودشان کارها را انجام دهند.
18. تمام اطالعات الزم را در اختیار کارمندان قرار دهید.

19. ب��ه جای بررس��ی عملکرد ماهانه، به صورت غیررس��می و دوس��تانه به 
کارمندان بازخورد بدهید.

20. در م��ورد روش های تش��ویق کارمندان، دقت کنی��د. اینکه به کارمندی 
بگویی��د »کارت خ��وب ب��ود« و بع��د از او دور ش��وید، کافی نیس��ت. به جای 
عملکرده��ای معم��ول کارمندان به دنبال یک دس��تاورد خاص باش��ید تا او را 

تشویق کنید.
21. اگ��ر وعده ای ب��ه کارمندان داده ای��د حتماً آن را پیگیری کنید. ش��اید 
اقدامات ش��ما به جایی برسد که نیاز باشد توضیح دهید در حال حاضر چرا آن 

قول یا وعده، قابل انجام نیست.
22. در م��ورد شکس��ت ها، چالش ها و تصمیمات س��ختی ک��ه گرفته اید، با 
کارمندان صحبت کنید. صداقت داش��ته باشید و همانطور که اخبار خوب را به 
گوش آنها می رسانید، اخبار بد را هم اطالع رسانی کنید. مسئله مهم این است 

در هر شرایطی صادق باشید.
23. در هر شرایطی به حرف های اعضای تیم گوش دهید و یک شنونده  فعال 
باش��ید. باید به ایده های دیگران هم توجه کنید. همیش��ه در دسترس باشید و 

خودخواهی را کنار بگذارید.
24. به این اطمینان برس��ید که تمام اعضا می دانند چرا به جلس��ات کاری 
دعوت ش��ده اند. قوانینی وضع کنید که جلس��ات به فضایی امن و راحت برای 

گفت وگو تبدیل شود.
25. به جای واکنش نشان دادن، پاسخگو باشید.

26. اعضای تیم تان را به روز نگه دارید. کارمندان باید بدانند کار آنها، چگونه 
باعث پیشرفت یک پروژه و نزدیک شدن به اهداف نهایی می شود.

27. روی مس��ائلی که اهمیت بیشتری دارند تمرکز کنید و اولویت بندی های 
خود را بر این اساس در نظر بگیرید. استیو جابز می گفت: »تصمیم گیری درباره 
کارهای��ی که نباید انجام ده��ی، به اندازه  تصمیم گیری در م��ورد کارهایی که 
باید انجام دهی مهم اس��ت. این مسئله در مورد کسب و کارها نیز صادق است 

همانطور که در مورد محصوالت صدق می کند.«
28. قب��ل از اینکه نتیجه گیری و قضاوت کنید، این فرضیه را در نظر بگیرید 
که دیگران با بهترین نیت، کاری را انجام داده اند و ممکن اس��ت ش��ما از همه 

چیز مطلع نباشید.
29. ب��ه خودتان بازخورد بدهید؛ پس ب��ه کارهایی که انجام داده اید و اینکه 

چگونه می توانید بهتر باشید فکر کنید.
30. کارمندان خود را دوس��ت داش��ته باش��ید و به آنها عشق بورزید. وینس 
لومباردی، مربی فوتبال آمریکایی می گوید: »عش��ق وفاداری اس��ت. عشق، کار 
تیمی اس��ت. عشق یعنی به افراد احترام می گذارید. این همان چیزی است که 

به یک سازمان قدرت می بخشد.«
inc/ucan :منبع

موس��س بازنشس��ته علی بابا در جریان کنفرانس خبری مدیران عامل که سه شنبه همین هفته به 
میزبانی فوربس در س��نگاپور برپا ش��د، اظهار داشت که در چارچوب برنامه های بازنشستگی اش برای 
بازگش��ت به تدریس تا به حال پروژه س��اخت یک مهد کودک، یک مدرس��ه ابتدایی و یک مدرس��ه 

راهنمایی را »تا حدودی« به پیش برده.
به گزارش دیجیاتو، جک ما در این کنفرانس خبر داد که با همراهی شرکایش در علی بابا مدرسه ای 
با نام Yungu را در استان Zhejiang چین تاسیس کرده که دوره تحصیل 15 ساله از مهد کودک 

گرفته تا دبیرستان را ارائه می دهد.
او در ادامه گفت که بچه ها در این مدرس��ه رحم و شفقت، استقالل و مسئولیت پذیری اجتماعی را 

یاد می گیرند تا به شهروندان جهانی تبدیل شوند.
این معلم س��ابق زبان انگلیس��ی اضافه کرد که در پنج س��ال گذش��ته با همراهی معلمان دیگر در 
مناطق روستایی چین به تدریس پرداخته و از آن زمان فکرهایی در سرش برای این کار داشته است.
م��ا ک��ه در آزمون های ابتدایی، راهنمایی و دانش��گاه بارها و بارها با شکس��ت روبه رو ش��ده، برای 

آنکه ش��وخی کوچکی با مخاطبانش داش��ته باش��د، گفت که با در نظر داشتن حجم رقابتی که میان 
فارغ التحصیالن هاروارد و استنفورد برای ورود به علی بابا وجود دارد اگر االن درخواست استخدامش 

را تسلیم این شرکت می کرد هیچ گاه پذیرفته نمی شد.
جک ما در این کنفرانس همچنین ابراز نگرانی کرد که اگر سیس��تم های آموزش��ی ظرف 20 تا 30 
س��ال آینده تغییر نکنند، نس��ل جدید امکانات و مهارت های الزم ب��رای زندگی در عصر دیجیتال را 

فرا نخواهد گرفت.
ما اظهار داشت که به باورش افراد باهوش آنهایی هستند که از مغز خود به خوبی استفاده می کنند 

و صحبت هایش را اینطور ادامه داد:
اغل��ب آدم های باهوش می خواهند برنده ش��وند. وقتی آدم های باه��وش یاد می گیرند که چطور به 
دیگران توجه کنند و انس��ان باش��ند آنگاه امور به درس��تی پیش می رود در غیر این صورت شرکت ها 
چیزی نخواهند بود جز گروهی از گانگسترها. به همین خاطر است که باور دارم ما به افراد و رهبران 
خردمند بیش��تری نیاز داریم. یک ماشین هوشمند همیش��ه باهوش تر از انسان است اما یک ماشین 

تمرین 30 روزه برای تقویت مهارت های رهبری

موسس بازنشسته علی بابا: 

می خواهم به بچه ها 
انسان بودن را بیاموزم

دریچــه

 حفظ محیط زیست یک ضرورت در دنیا است. ایران نیز از این امر مستثنی نیست و به اقدامات 
مراقبتی برای حفظ این گنجینه ارزشمند نیاز دارد؛ گنجینه ای که اگر نباشد حیات بشر نیز به 
خطر می افتد. بهره گیری از تکنولوژی های مدرن به ویژه زیست فناوری می تواند نقش تاثیرگذاری 
در حفظ محیط زیست داشته باشد. کارگروه محیط زیست ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز بر همین مبنا با سازمان حفاظت محیط زیست و متخصصان 
و صاحبان صنایع برای کنترل، پیش��گیری و حذف آلودگی های محیط زیستی همکاری های 
تنگاتنگی دارد. از جمله برنامه های این کارگروه سفر به استان ها و ارزیابی دقیق وضعیت و آمایش 
زیست محیطی، شناسایی و کمک به صنایع برای کاهش و یا پیشگیری از آلودگی ها است.  با توجه 
به گسترش شهرنشینی و استفاده از منابع آلوده کننده محیط زیست، نیاز است که زیست بومی 
از ش��رکت های دانش بنیان در این حوزه ش��کل گیرد تا به کمک این زیست بوم، به نجات جان 

محیط زیست کمک کنیم؛ محیط زیستی که حیات ما به آن وابسته است.

ندای نیاز محیط زیست به زیست بوم فناوری و نوآوری
علی محمد لطیفی، دبیر کارگروه محیط زیست ستاد توسعه 

زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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برای هر شرکتی ممکن است این اتفاق بیفتد که یک یا چند کارمند 
آن تصمیم بگیرند از شرکت ش��ان خارج ش��وند یا شرکت آنها را برای 

همیشه ترک کنند.
اگر نیروی انس��انی ش��ما یک نیروی کارآمد و مناسبی است و شما 
تمایلی به خروج آن از شرکت تان ندارید قطعاً برای شما ناراحت کننده 
خواهد بود و موجب نگرانی ش��ما می شود. اما سعی کنید با برخوردی 
مناس��ب و همچنین کشف دالیل خروج آنها از شرکت از تکرار اشتباه 
خ��ود ی��ا نواقصی که در ش��رکت تان وج��ود دارد به بهب��ود وضعیت 
ش��رکت تان کمک کنید. همچنین با پیش��گیری از برخی اشتباهات از 

خروج سایر کارمندان خود 
جلوگیری کنید.

کارمن��دی که قصد ترک 
و  دارد  را  ش��ما  ش��رکت 
تصمیم آن جدی است بهتر 
است از خروج او جلوگیری 
بیه��وده  نکنی��د و اص��رار 
نورزید چرا ک��ه او تصمیم 
خود را گرفته اس��ت. بلکه 
فق��ط دالیل  کنید  س��عی 
خ��روج او را کش��ف کنید؛ 
زیرا این کش��ف این دالیل 
ب��رای ش��ما بس��یار مفید 
خواه��د ب��ود. با پرس��یدن 
مواردی ک��ه در ادامه گفته 
می ش��ود می توانی��د دالیل 
خروج ای��ن کارمندان خود 

را کشف کنید.
1- کشف نقص ها

از کارمند خود بپرس��ید 
چه نقص ه��ا و ضعف هایی 
در ش��رکت وجود داش��ته 
اس��ت که او قصد ترک آن 
را دارد. این سوال می تواند 
ش��ما را به اطالعات مهمی 
برس��اند که جلوی اش��تباه 
البته نکته  بیشتر را بگیرد. 
مهمی که وج��ود دارد این 
اس��ت که ای��ن گفت وگوی 
ش��ما کاماًل باید محرمانه و 
خصوصی باشد. پس از پی 

بردن به دالیل ترک آنها، س��عی کنید واقعی بودن یا صحت این موارد 
و اشتباهات را بررسی کنید تا در صورت وجود آنها را اصالح کنید.

2- دلیل اصلی او برای خروج از شرکت چه بوده است
دالی��ل مختلفی برای خروج یک کارمند وجود دارد. س��عی کنید از 
کارمند خود بپرس��ید دلیل اصلی او برای ترک شرکت چیست؟ گاهی 
اوقات، رقبا س��عی می کنند ب��ا جذب کارمن��دان کارآمد و متخصص 
ش��رکت شما و از طریق پیش��نهادهای بهتری که به آنها می دهند هم 
نیروه��ای کارآمد ش��ما را کم کنند و هم آنها را به س��وی خود جذب 
کنند. در این شرایط اگر سریع وارد عمل نشوید و امتیازات کارمندان 

خود را افزایش ندهید یکی یکی آنها را از دست خواهید داد.
3- تمایل برای ادامه ارتباط

از کارمند خود س��وال کنید آیا در صورت خارج ش��دن از ش��رکت 
باز هم تمایل دارد با ش��رکت ش��ما همکاری کند؟ با پاسخ این سوال 
خواهید فهمید که این کارمند با رضایت از شرکت شما خارج می شود 
ی��ا در زمان خروج از ش��رکت ش��ما ناراضی هس��ت. در صورتی که با 
نارضایتی از ش��رکت ش��ما خارج می ش��ود، اقدامی انجام دهید تا این 
نارضایتی به رضایت تبدیل شود، چراکه او اطالعات زیادی درخصوص 
شرکت ش��ما دارد و همین می تواند برای رقیب شما یک ابزار مناسب 
برای پیشی گرفتن از شما 
یا ایج��اد مزی��ت رقابتی 
جدید باش��د. در صورتی 
ک��ه او از ش��رکت ش��ما 
راضی است س��عی کنید 
برای  مناسب  مراسم  یک 
بدرقه ک��ردن این کارمند 

خود ترتیب دهید.
4- پیشنهاد فرد 

جایگزین
براس��اس تجربه مشاوره 
بازاریابی باید از کارمند خود 
بپرسید آیا می تواند فردی را 
به عنوان جایگزین به شرکت 
شما معرفی کند. اگر او این 
کار را برای ش��ما انجام دهد 
یعنی از شرکت شما راضی 
اس��ت و حتی حاضر است 
فرد دیگری را معرفی کند. 
همچنی��ن احتم��ال اینکه 
او ف��رد مناس��بی را معرفی 
کند بیشتر اس��ت چرا که 
به کار ش��ما و جزییات آن 
آگاه هست و سعی می کند 
فرد مناسبی را معرفی کند. 
همچنی��ن در صورت��ی که 
کارمند شما این کار را انجام 
دهد نشان می دهد که شما 
در کار خود موفق بوده اید و 

به هدف خود رسیده اید.
5- آیا به خواسته خود 

رسیده است؟
از او س��وال کنید در زمانی که در ش��رکت ش��ما فعالیت می کرد آیا 
به هدفی که داشت رس��یده است؟ شاید دلیل اصلی کارمند شما این 
باش��د که شرکت ش��ما خواس��ته اصلی او را برآورده نکرده است. اگر 
چنین باشد س��عی کنید با برآورده کردن شرایط مناسب او را ترغیب 

به بازگشت یا کارمندان دیگر خود را از ترک کردن شرکت بازدارید.
پاس��خ این سواالت به ش��ما کمک می کند تا از بحرانی جدی که در 
آینده ممکن اس��ت متوجه شرکت شما شود و نیروهای کارآمد خود را 

از دست دهید جلوگیری کنید.
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رس��وخ فناوری نانو در صنایع مختلف موضوعی است که شاهد آن هستیم. در 
حال حاضر شرکت های صنعتی برای ارتقای محصوالت خود، افزایش رقابت پذیری 

و توسعه بازار رویکرد مناسبی در استفاده از فناوری نانو در صنعت خود دارند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، 
سعید سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه 
تولید علم در حوزه نانو با سرعتی بیشتر از گذشته 
ادام��ه دارد و به دنبال توس��عه علمی در این حوزه 
توس��عه فناوری هم در حال انجام است بیان کرد: 
رسوخ فناوری نانو در صنایع مختلف موضوعی است 
که شاهد آن هس��تیم. در حال حاضر شرکت های 
صنعت��ی برای ارتق��ای محصوالت خ��ود، افزایش 
رقابت پذیری و توس��عه بازار رویکرد مناس��بی در 

استفاده از فناوری نانو در صنعت خود دارند. 
س��رکار اولویت ستاد را توس��عه صادرات در این 
حوزه دانس��ت و گفت: در کنار تالش برای افزایش 

توانمندی صنایع برای اس��تفاده از این فن��اوری در تولید محصوالت خود افزایش 
صادرات محصوالت مبتنی بر فناوری نانو ایران س��اخت به کش��ورهای مختلف از 
اولویت های مان اس��ت. در حال حاضر نیز محصوالت نانو به بیش از 45 کشور دنیا 

صادر می شود و قطعا با توانمندی و ظرفیت های موجود در کشور شاهد شکوفایی 
روزافزون آن می ش��ویم. حوزه نانو الیاف، پوش��ش ها و تجهیزات آزمایش��گاهی و 
صنعت��ی، مواد پایه نانو و کاربرد فناوری نانو در حوزه آب از بخش هایی اس��ت که 

صادرات خوبی در آن داریم.
وی فناوری نانو را در بخش های مختلف زندگی 
م��ردم تاثیرگذار دانس��ت و ادام��ه داد: در حوزه 
س��المت با ورود نانو فن��اوری هزینه های درمان 
کاهش یافته اس��ت و اکنون بیش از 80 محصول 
در حوزه س��المت تولید ش��ده اس��ت. همچنین 
در بخش س��اختمان نیز ح��دود 100 محصول و 
فناوری وارد بازار شده است. در حوزه پوشاک نیز 
اتفاقات خوبی رخ داده اس��ت که همه این موارد 
و موارد دیگر نشاندهنده حضور تاثیرگذار فناوری 

نانو در زندگی مردم است.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و 
فناوری همچنین گفت: البته با توجه به تاکیدات 
مقام معظم رهبری برای توس��عه و اولویت قرار دادن کاربرد فناوری نانو در بخش 
کشاورزی تمرکز خاصی بر این حوزه داریم تا ماندگاری محصوالت کشاورزی، تولید 

آفتکش های غیرسمی با کاربرد فناوری نانو و کودهای نانویی افزایش یابد.

تهیه تجهیزات موردنیاز صنایع داروس��ازی از اولویت های شرکت های فناور 
کشور محسوب می شود، تولید نخستین دستگاه فشار تفاضلی در ایران از سوی 

یک شرکت دانش بنیان در این راستا صورت گرفت .
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری به 
نقل از پایگاه خبری »ایران ساخت« شرکت های 
دانش بنیان حوزه س��المت سهم بسزایی در اعتال 
و خودکفایی سیستم درمانی کشور ایفا می کنند. 
اتاق های تمیز مس��تقر در ش��رکت های دارویی، 
بخش��ی از این زنجیره طوالن��ی تولید و درمان و 
بهداشت هس��تند. اتاق تمیز یا همان کلین روم، 
همانطور که از اسم آن مشخص است یک فضای 
محافظت شده برای جلوگیری از ورود آلودگی ها 
اس��ت و در صنایع حساس��ی مانند داروسازی و 

پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد .
اتاق تمیز برای اولین بار در بیمارس��تان ها مورد 

استفاده قرار گرفت. کلین روم در محیط زیست، صنایع میکروالکترونیک، فناوری 
اطالع��ات و صنعت هس��ته ای نیز کاربرد دارد. اتاق تمیز ب��ا توجه به نوع و کاربرد 
آن انواع مختلفی دارد و اس��تانداردهای متفاوتی نیز برای سنجش میزان آلودگی 

در این کلین روم ها اس��تفاده می ش��ود. به عنوان مثال ISO 14644 یکی از این 
استانداردهاس��ت. در این استاندارد میزان آلودگی ها براساس تعداد ذرات کمتر از 
نیم میکرون در یک فوت مکعب اندازه گیری و تعیین می ش��ود. عالوه بر استفاده 
از ای��ن اس��تانداردها، ات��اق تمی��ز دارای جنس 
خاصی از دیوارها و س��اختمان اس��ت .  مجتبی 
ایزدی، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان مهندسی 
درخش��ان ایس��اتیس می گوی��د: مانیتورینگ و 
پایش ش��رایط محیطی در صنایع داروس��ازی از 
اهمیت بس��یار باالیی برخوردار اس��ت. به همین 
خاط��ر کلین روم ها بخش مهم��ی از این صنایع 
محسوب می شوند. شرکت  ما موفق شد نخستین 
دس��تگاه فشار تفاضلی در کشور را تولید کند که 
در این اتاق های تمیز کاربرد دارد . وی گفت: این 
دستگاه فش��ار تفاضلی بین داخل و خارج اتاق را 
اندازه گیری می کند .قیمت خارجی آن 9 میلیون  
تا 14 میلیون تومان است و محصولی که ما تولید 
کرده ایم تنها 3میلیون تومان قیمت دارد. محصول ایرانی تولیدشده از ویژگی های 
مانند ذخیره اطالعات و باتری پشتیبان برخوردار است. در اصل قیمت تنها ویژگی 

برجسته محصول ما نیست و از لحاظ کیفیت نیز مدعی هستیم .

دستگاه فشار تفاضلی »ایران ساخت« شدصادرات محصوالت نانو »ایران ساخت« افزایش می یابد

آنکه ش��وخی کوچکی با مخاطبانش داش��ته باش��د، گفت که با در نظر داشتن حجم رقابتی که میان 
فارغ التحصیالن هاروارد و استنفورد برای ورود به علی بابا وجود دارد اگر االن درخواست استخدامش 

را تسلیم این شرکت می کرد هیچ گاه پذیرفته نمی شد.
جک ما در این کنفرانس همچنین ابراز نگرانی کرد که اگر سیس��تم های آموزش��ی ظرف 20 تا 30 
س��ال آینده تغییر نکنند، نس��ل جدید امکانات و مهارت های الزم ب��رای زندگی در عصر دیجیتال را 

فرا نخواهد گرفت.
ما اظهار داشت که به باورش افراد باهوش آنهایی هستند که از مغز خود به خوبی استفاده می کنند 

و صحبت هایش را اینطور ادامه داد:
اغل��ب آدم های باهوش می خواهند برنده ش��وند. وقتی آدم های باه��وش یاد می گیرند که چطور به 
دیگران توجه کنند و انس��ان باش��ند آنگاه امور به درس��تی پیش می رود در غیر این صورت شرکت ها 
چیزی نخواهند بود جز گروهی از گانگسترها. به همین خاطر است که باور دارم ما به افراد و رهبران 
خردمند بیش��تری نیاز داریم. یک ماشین هوشمند همیش��ه باهوش تر از انسان است اما یک ماشین 

هیچ گاه نمی تواند خرد بیش��تری نسبت به انسان پیدا کند. ماشین ها قلب ندارند و فقط به چیپ های 
خ��ود تکیه می کنند، بنابراین این چیزی اس��ت که باور دارم: انس��ان ها باید همیش��ه یاد بگیرند که 

خردمند باشند.
این میلیاردر چینی همچنین پیش��نهاد داد که سیس��تم های آموزشی باید طوری تغییر داده شوند 
که بچه ها در عصر هوش مصنوعی یاد بگیرند چطور یک انسان باشند. او اظهار داشت که مهارت هایی 

نظیر موسیقی، رقص، نقاشی و ورزش بسیار مهم هستند و قلب انسان را درگیر خود میکنند.
ج��ک ما همچنین از تفکر مس��تقل، نوآوری و خالقیت نیز به عنوان دیگر ضروریات زندگی بش��ر 

امروز یاد کرد.
وقت��ی جوان ه��ا زیاد در مورد موفقی��ت میخوانند تصور می کنند که قطعا به موفقیت دس��ت پیدا 
می کنند، اما آنها باید از اش��تباهات خود درست بگیرند و جلوی اشتباهات خود را نگیرند. وقتی شما 
اش��تباهی می کنید، می دانید که چطور با آن روبه رو ش��وید و مشکل را رفع کنید و به این می گویند 

خرد. این در واقع همان چیزی است که باید به بچه ها یاد بدهیم.

اهمیت کشف دالیل خروج کارمندان از شرکت

یادداشـت

نشس��ت هماهنگی و هم افزایی طرح هیوا به همت بنیاد نخبگان اس��تان کرمانش��اه 
برگزار شد.

ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، نشس��ت هماهنگی نمایندگان 
معرفی شده از سوی فرمانداری های استان کرمانشاه به بنیاد نخبگان استان درخصوص 
اجرایی سازی طرح هیوا، تبیین آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان و انعکاس ماده 5 سند 

رونق تولید استان برگزار شد.
در این جلس��ه، آوات طاهرپور؛ رئیس بنیاد نخبگان استان کرمانشاه به تبیین فلسفه 
پیدای��ش و تدوین ط��رح »هیوا« پرداخ��ت و گفت: این طرح برای شناس��اندن هرچه 
بیش��تر تسهیالت و آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان به همه نقاط استان و جلوگیری از 

تمرکزگرایی، تدوین، پیشنهاد و ابالغ شده است.

نشست هماهنگی و هم افزایی طرح 
هیوا برگزار شد



موسس��ه پژوهشی مگا گلوبال در پایان سال 2018 پژوهشی کاربردی در زمینه 
پیش بینی وضعیت دنیای تبلیغات در س��ال های آتی ارائه داد. بر این اساس مقدار 
هزینه بر روی حوزه تبلیغات دیجیتال تا پایان سال 2019 به نصف کل درآمد حوزه 
تبلیغات افزایش خواهد یافت. این امر به معنای فهم اهمیت حوزه تبلیغات دیجیتال 
از سوی برندها و تاثیرگذاری آن بر روی مخاطب است. به این ترتیب آینده دنیای 

تبلیغات با حوزه دیجیتال و فناوری های نوین پیوند عمیقی پیدا کرده است. 
تبلیغات دیجیتال به عنوان یک مفهوم مرکزی در طول یک دهه اخیر توس��عه 
زیادی پیدا کرده اس��ت. تغییر ذائقه مردم از توجه به رس��انه های توده ای به الگوی 
نوین��ی از تبلیغات و بازاریابی موجب ایج��اد تفاوت پایدار در نحوه بازاریابی و حتی 
برندس��ازی شرکت ها شده است. من به عنوان یک کارشناس تبلیغات دارای روابط 
گسترده ای با سایر کارشناس ها و کارآفرینان موفق هستم. امروزه تبلیغات دیجیتال 
پس از ایده کاربردی دومین المان مهم برای موفقیت هر کس��ب و کاری محسوب 
می ش��ود. به این ترتیب باید توجه ویژه ای به این حوزه داش��ت. اش��تباه بسیاری از 
برندها عدم درک درس��ت تغییر دنیای تبلیغات و ضرورت تغییر شیوه های سنتی 
تبلیغات است. به همین خاطر در این حوزه مشکالت و دشواری های بسیار زیادی 
وج��ود دارد. ه��دف اصل من در این مقاله بررس��ی 4 ترند اصلی در حوزه تبلیغات 
براساس الگوی جدید و در دنیای رو به رشد بازاریابی و تبلیغات است. به این ترتیب 
برندها فرصت بهتری برای رش��د و انطباق با شرایط در حال تغییر خواهند داشت. 
از نظر من بازاریاب ها و طراح های تبلیغات در دنیای کسب و کار باید توجه و دقت 
ش��گرفی نس��بت به 4 ترند ذیل داشته باشند. در ادامه به بررسی جداگانه هر کدام 

از آنها خواهیم پرداخت. 
1. گرایش بازاریاب ها به سوی تولید تبلیغات ویدئویی کوتاه مدت

در طول یک دهه اخیر تولید تبلیغات ویدئویی افزایش چش��مگیری یافته است. 
ت��ا پیش از این انواع دیگ��ر فرمت ها، به ویژه فرمت متنی، طرفدارهای زیادی میان 
بازاریاب ها داشت. با این حال اکنون ماجرا به طور کامل فرق کرده است. دلیل این 
امر تغییر سلیقه مخاطب هدف است. امروزه کمتر مخاطبی حوصله مطالعه محتوای 
متنی را دارد. این امر در کنار توس��عه فناوری اینترنت موجب توجه بیش��تر مردم 
سراسر جهان به فرمت ویدئو شده است. بی تردید مشاهده یک ویدئو بسیار راحت تر 
و در عین حال لذت بخش تر از مطالعه یک متن، به ویژه متن تبلیغاتی است. وقتی 
سلیقه مخاطب در حال تغییر است، دنیای تبلیغات ناچار از هماهنگی با آن خواهد 
ب��ود. به این ترتیب اغل��ب بازاریاب های فعال در حوزه دیجیتال به س��وی افزایش 
مهارت در زمینه تولید ویدئوی تبلیغاتی رفته اند. براساس پیش بینی  برندهایی نظیر 
گوگل تا پایان سال 2020 بیش از 80درصد فضای اینترنت از سوی ویدئوها اشغال 
خواهد ش��د. این امر پیام روش��نی برای بازاریاب ها دارد. تاثیر این امر بر روی تولید 
ویدئوهای تبلیغاتی 6 ثانیه ای به خوبی آش��کار است. به این ترتیب دیگر خبری از 
ویدئوهای یک دقیقه ای هم نیست. اگر این امر با شرایط دنیای تبلیغات در 2 یا 3 
دهه اخیر مقایسه شود، موجب تعجب بسیاری خواهد شد. به هر حال زمانی حتی 
تولید تبلیغات 15 دقیقه ای نیز رواج داش��ت. برندهای موفق در طول 3 دهه اخیر 
به خوبی ضرورت هماهنگی با س��لیقه مخاطب در هم��ه حوزه ها را درک کرده اند. 
به این ترتیب عالوه بر حوزه تولید محصوالت، در زمینه تولید ویدئوهای تبلیغاتی 
نیز با تغییر سلیقه مخاطب همراه شده اند. اشتباه بسیاری از برندها در اینجا تالش 
برای ایجاد تحول در س��لیقه مشتریان اس��ت. تغییر سلیقه مشتریان وظیفه ما به 
عنوان یک برند نیس��ت. هدف اصلی در اینجا استفاده حداکثری از وضعیت موجود 
در راستای تقویت پایگاه برندمان است. فقط در این صورت امکان موفقیت برند ما 

وجود خواهد داشت. 
امروزه تبلیغات 6 ثانیه ای بدل به ترندی اجتناب ناپذیر در دنیای تبلیغات ش��ده 
اس��ت. به این ترتیب دیگر کمتر برندی به س��وی اس��تفاده از تبلیغ��ات بلند گام 
برم��ی دارد. این امر به دالیل مختلفی روی داده اس��ت. مهم ترین دلیل مدنظر من 
رواج نادیده انگاری تبلیغات بلند مدت تر از س��وی مخاطب اس��ت. این امر در عمل 
هزینه های تبلیغاتی برندها را بیهوده می ساخت. به همین خاطر تغییر شیوه موجود 
ضرورت پیدا کرد. چنین الگویی در عمل مش��کالت زیادی برای برندها به ارمغان 
می آورد. به همین خاطر ایده تغییر شیوه ساخت ویدئوی تبلیغاتی مطرح شد. اگرچه 
هنوز هم تبلیغات طوالنی تر س��اخته می ش��ود، اما آینده دنیای بازاریابی در سلطه 

ویدئوهای تبلیغاتی کوتاه )6ثانیه و حتی کمتر( خواهد بود. 
شاید در نگاه نخست هماهنگی با الگوی تازه تبلیغات بسیار دشوار به نظر برسد، با 
این حال برندهای بزرگ به طور کامل با این الگو هماهنگ شده اند. به عنوان مثال، 
مرس��دس بنز را در نظر بگیرید. این غول آلمان��ی دنیای خودرو در طول یک دهه 
اخیر به طور پیوس��ته به سراغ تولید ویدئوهای تبلیغاتی هرچه کوتاه تر رفته است. 
به این ترتیب اکنون بخش قابل توجهی از تبلیغات ویدئویی این برند در مدت زمان 

کمتر از 30 ثانیه تهیه می شود. 
توصی��ه من در این بخش توجه ب��ه حوزه تبلیغات ویدئویی ب��ه عنوان تنقالت 
میان وعده مخاطب است. ما در اینجا انتظار صرف یک وعده غذایی کامل را نداریم. 
به همین خاطر باید ویدئوی تبلیغاتی مان کوتاه و کاربردی باشد. براساس پیش بینی 
موسس��ه مگا گلوبال ارزش حوزه تبلیغات دیجیتال تا س��ال 2021 به بیش از 22 
میلیارد دالر خواهد رسید. نکته مهم اینکه این رقم فقط مربوط به ویدئوهای کوتاه 

است، بنابراین ارزش کلی حوزه تبلیغات بسیار بیشتر از این رقم خواهد بود. 
2. جست وجوی برندها برای بهترین فرمت تبلیغات در 

شبکه های اجتماعی

ش��اید اکنون تبلیغات 6 ثانی��ه ای در پلتفرم هایی مانند یوتیوب بس��یار عجیب 
و دش��وار به نظر برس��د، اما این نخس��تین چالش بازاریاب ها در زمینه زمان بندی 
تبلیغات نیس��ت. در ش��بکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام نیز ویدئوها محدودیت 
زمان��ی 60 ثانی��ه ای )به جز الگوی ت��ازه IGTV( دارند. این ام��ر در زمینه تولید 
تبلیغات اینستاگرامی برای برندها مشکالت زیادی به ارمغان آورد، با این حال اکنون 
هیچ کس از مش��کالت حرف نمی زند. این امر به خاطر عادت بازاریاب ها به شرایط 

تازه بود. در این زمینه نیز بازاریاب ها به تدریج به شرایط تازه عادت خواهند کرد. 
امروزه تبلیغات مناسب در شبکه های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد. به هر 
حال مش��تریان بیشتر زمان خود را در شبکه های اجتماعی سپری می کنند. بدون 
تردید جلب توجه مشتریان در فضای آنالین مزیت های زیادی برای برندها خواهد 
داشت. نکته جالب اینکه هزینه چنین فعالیت های تبلیغاتی برای اغلب برندها بسیار 
کم است. به این ترتیب انگیزه برندها برای فعالیت در این فضا افزایش چشمگیری 
می یابد. براساس گزارش موسسه eMarketer اکنون سهم شبکه های اجتماعی از 
حوزه تبلیغات به طور کلی 75درصد است. این امر به خوبی اهمیت این حوزه برای 
بازاریاب ها را بیان می کند. وقتی برندها به یک الگوی تبلیغاتی توجه ویژه دارند، این 
امر به خوبی خود بیانگر اهمیت روزافزون آن در نگاه مخاطب هدف برندهاست. باز 
هم تاکید می کنم، دنیای تبلیغاتی براساس سلیقه مخاطب تغییر می یابد، بنابراین 

ما باید اطالع دقیقی از وضعیت مخاطب و نحوه بازاریابی برای آن داشته باشیم. 
هدف اصلی برندها در دنیای شبکه های اجتماعی باید جلب نظر مقطعی مخاطب 
باشد. بهترین ابزار برای این امر تولید محتوای ویدئویی کوتاه )زیر 10 ثانیه( است. 
اینس��تاگرام به عنوان بزرگترین پلتف��رم عکس محور در بخش اکس��پلور کاربران 
ویدئوهای مختلفی را نیز نش��ان می دهد. اگر برند ما از هش��تگ و کپشن مناسب 
اس��تفاده کند، امکان جلب نظر مخاطب و به تبع آن جایگیری ویدئوهایش در آن 
بخش وجود دارد. به این ترتیب برند ما بدون پرداخت هزینه بیشتر موفق به جلب 

نظر مشتریان خواهد شد. 
گزینه دیگر برای برندها همکاری با پلتفرم های اجتماعی است. این امر اغلب به 
معنای اس��تفاده از گزینه تبلیغات پولی پلتفرم های اجتماعی خواهد بود. به عنوان 
مثال، اینس��تاگرام در ازای پرداخت مقدار مشخصی حق تبلیغات به صورت وسیع 
اقدام به نمایش محتوای ما برای مخاطب هدف خواهد کرد. نکته جالب در این میان 
هزینه بس��یار مقرون به صرفه چنین تبلیغاتی اس��ت. به این ترتیب دیگر نیازی به 
پرداخت هزینه های سنگین تبلیغات در رسانه های جمعی مانند تلویزیون نخواهد 
بود. به عالوه، در ش��بکه های اجتماعی تبلیغات ما با تضمین مش��خص به دس��ت 
مخاطب هدف مان خواهد رسید. بدون شک در مورد سایر رسانه های جمعی چنین 
امکانی وجود ندارد. این امر بر انگیزه برندها برای همکاری تبلیغات با ش��بکه های 

اجتماعی به طور چشمگیری خواهد افزود. 
بدون تردید صحبت از تاثیرگذاری فعالیت تبلیغاتی در ش��بکه های اجتماعی به 
تنهایی دردی از برندها دوا نخواهد کرد. امروزه مشکل اصلی برندها شیوه تبلیغات 
موفق در ش��بکه های اجتماعی است. خوشبختانه توصیه های زیادی در این زمینه 
وجود دارد، با این حال چالش اصلی یافتن الگوی مش��خصی برای تبلیغات در این 
زمینه اس��ت. من در این بخش ب��ه بیان تاثیرگذارتری��ن تکنیک های تبلیغات در 

شبکه های اجتماعی اشاره خواهم کرد. به نکات ذیل توجه کنید:
• ش��بکه های اجتماعی حول محور محتوای بصری جذاب و تاثیرگذار در جریان 
است. به همین خاطر تولید محتوای ما در این زمینه بستگی به توانایی برندمان در 

زمینه جلب نظر مخاطب به شیوه ای تاثیرگذار خواهد داشت. 
• هیچ برندی بدون ش��عار و ارزش های مرکزی توانایی ادامه فعالیت ندارد. دنیای 
آنالین بیشترین تاثیر بر روی مخاطب را دارد. به همین خاطر ما باید توانایی ارتباطی 
و تعاملی مناس��بی در زمینه جلب نظر مخاطب داش��ته باشیم. انتخاب شعارهای 

کاربردی در این زمینه نقش بسیار مهمی در موفقیت برندها بازی می  کند. 
• تعامل با مخاطب در شبکه های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد. این امر به 
بهترین نحو در الگوی تعامل با مخاطب از طریق تولید محتوای جذاب یا حتی طرح 
پرسش از وی نمایان می شود. برندهای بزرگ همگی توانایی سازنده ای در جلب نظر 
مخاطب دارند. به این ترتیب مخاطب هدف این برندها عالقه روزافزونی به تعامل و 

مشارکت در فعالیت برند مورد عالقه شان دارند.
3. اهمیت محتوا و لزوم توجه به زمینه محتوا

امروزه اغلب دست اندرکاران حوزه تبلیغات از سلطه و حکمرانی بی چون و چرای 
محتوا صحبت می کنند. بدون تردید این امر کامال درس��ت اس��ت، با این حال باید 
به فکر زمینه بارگذاری محتوای برندمان نیز باش��یم. به این ترتیب توجه صرف به 
محتوای تبلیغات در عمل ما را نسبت به زمینه آن غافل خواهد کرد. نمونه مناسب 
در این زمینه ناس��ازگاری محتوای تبلیغاتی مناسب یک برند صنعت خودروسازی 
ب��رای برندی در حوزه IT اس��ت. به ای��ن ترتیب ما باید زمینه برندمان و ش��بکه 

اجتماعی موردنظر را به خوبی ارزیابی کنیم. 
بدون تردید همه ما داس��تان های وحش��تناکی در مورد شکست برندها در حوزه 
تبلیغات به دلیل عدم سازگاری با سلیقه مخاطب شنیده ایم. بخشی از این شکست ها 
به خاطر بارگذاری محتوا در پلتفرم های نادرس��ت اس��ت. با رفع این مشکل امکان 

فعالیت بهینه برند ما به شیوه ای مناسب فراهم خواهد شد. 
اشتباه اغلب برندها و کارشناس های دنیای تبلیغات توجه صرف به مخاطب است. 
ای��ن ام��ر در عمل توجه به زمینه تولید محتوا و پلتفرم ه��دف را از بین می برد. به 
این ترتیب بارگذاری محتوای ما در ش��بکه های اجتماعی حالت شانس��ی به خود 
خواهد گرفت. ناتوانی بازاریاب ها در زمینه پیش بینی دقیق ش��یوه تاثیرگذاری یک 
کمپین بر روی مخاطب از همین امر ناشی می شود. راهکار موردنظر من برای این 
مش��کل تالش برای کسب اطالعات جامع و ش��ناخت زمینه بارگذاری مطالب مان 

است. ترکیب درست محتوای جذاب با زمینه بارگذاری آن موجب تاثیرگذاری بهتر 
برندمان بر روی مخاطب خواهد شد. 

مفه��وم اصل��ی این بخش به ط��ور خالصه اهمیت مخاط��ب و همچنین زمینه 
بارگذاری متن است. شاید این ادعای من نیازمند نمونه عینی باشد. در این زمینه 
برند Procter & Gamble بهترین نمونه محسوب می شود. این شرکت یکی از 
 Procter & Gamble .پرهزینه ترین برندها در زمینه تبلیغات محسوب می شود
تا س��ال 2017 به طور ساالنه 200 میلیون دالر خرج تبلیغات می کرد. این امر در 
پی همکاری تبلیغاتی ش��رکت با وال اس��تریت ژورنال به خطر افتاد. بر این اساس 
Procter & Gamble از اطالعات شخصی کاربران این رسانه برای ارائه تبلیغات 
 Procter & Gamble هدفمند )بدون اجازه آنها( اس��تفاده می کرد. اگ��ر حضور
در دنیای کسب و کار برای شما کمرنگ شده است، دلیل این امر اشتباه تاکتیکی 
این برند در زمینه انتخاب ش��یوه و زمینه تبلیغات اس��ت. عالوه بر اشتباه این برند 
در زمینه اس��تفاده غیرقانونی از اطالعات کاربران، مس��ئله عدم تناسب سایت وال 
اس��تریت ژورنال با کسب و کار این برند نیز مطرح است. به این ترتیب هزینه های 

برند Procter & Gamble در عمل هیچ فاید ه ای برای آنها به ارمغان نیاورد. 
امروزه قوانین حمایتی شبکه های اجتماعی از کاربران بسیار متنوع تر از هر زمان 
دیگری ش��ده اس��ت. به این ترتیب در انتخاب زمینه بارگ��ذاری محتوای برندمان 
باید نهایت دقت را به خرج دهیم. تصمیم گیری ش��تاب زده در این حوزه مشکالت 
 Procter & Gamble بس��یار زیادی برای ما به ارمغان خواهد آورد. تجربه برند
الگوی بس��یار خوبی برای توجه به اهمیت و ضرورت فعالیت مناسب در این زمینه 

خواهد بود. 
بی تردی��د راهکار غلبه بر مش��کل، یافتن زمینه مناس��ب برای انتش��ار محتوای 
تبلیغات��ی اهمیت بس��یار زی��ادی دارد. در این زمینه بهترین توصی��ه همکاری با 
مش��اورهای رسانه ای است. مشاورهای رسانه ای در زمینه تبلیغات مناسب کسب و 
کارها و ارتباط  شان با حوزه فعالیت رسانه های مختلف تخصص باالیی دارند. این امر 

جایگاه برند ما در حوزه تبلیغات را ارتقا خواهد داد. 
4. اهمیت مشارکت مخاطب واقعی به جای روبات ها با برندها

اکنون دنیای تبلیغات در بهترین دورانش به س��ر می برد. میزان س��رمایه گذاری 
برندها در این حوزه افزایش چش��مگیری یافته اس��ت. به ای��ن ترتیب آژانس های 
بازاریابی و تبلیغات روز به روز در حال توسعه و گسترش هستند. بی تردید وقتی یک 
حوزه کس��ب و کار از نمای مناسبی برخوردار می شود، حضور برندهای تازه در آن 
اجتناب ناپذیر خواهد بود. این امر در مورد حوزه تبلیغات به بدترین شکل روی داده 
اس��ت. اکنون یکی از دغدغه های اصلی برندهای مختلف در حوزه تبلیغات انتخاب 
آژانس تبلیغاتی مناسب است. متاس��فانه برخی از آژانس های تبلیغاتی سودجو به 
جای ارائه محتوای تبلیغاتی برندها به مخاطب واقعی اقدام به اس��تفاده از روبات ها 
برای افزایش جعلی میزان بازدید پست  آنها می کنند. به این ترتیب در ظاهر محتوای 
تبلیغات��ی ما بازدید زیادی دریافت کرده اس��ت، اما در واقعی��ت خبری از بازخورد 
مناسب کاربران حقیقی نیست دلیل این امر کامال واضح است: محتوای تبلیغاتی ما 

از سوی روبات ها بازدید دریافت کرده است. 
متاس��فانه هیچ راهکار قابل اعتمادی در زمینه اطمینان از دریافت بازدید واقعی 
برای محتوای تبلیغاتی برندها وجود ندارد. درس��ت ب��ه همین خاطر بازار فعالیت 
آژانس ه��ای تبلیغاتی س��ودجو بس��یار داغ اس��ت. ای��ن امر موج��ب افزایش موج 

بی اعتمادی به آژانس های تبلیغاتی در طول چند سال اخیر شده است. 
افزایش فعالیت روبات های مخ��رب در فضای اینترنت موجب کاهش محبوبیت 
بازاریاب ها و آژانس های تبلیغاتی شده است. به این ترتیب آنها باید فکری به حال 
وضعی��ت صنعت ش��ان کنند. در غیر این ص��ورت به زودی از دنیای کس��ب و کار 
حذف خواهند ش��د. خبر خوش اینکه دست اندرکاران حوزه تبلیغات به فکر ایجاد 
راهکارهایی برای مقابله با این سیر مخرب افتاده اند. این امر به خوبی در قواعد تازه 
شبکه های اجتماعی مبنی بر توقف فعالیت روبات های مختلف قابل مشاهده است. 
به این ترتیب دیگر امکان استفاده از روبات های گوناگون برای افزایش بازدید پست ها 

در پلتفرم های مختلف فراهم نخواهد بود. 
بی تردید روند رو به رشد تبلیغات در شبکه های اجتماعی بدون اطمینان از ارائه 
محتوا به مخاطب واقعی به خطر خواهد افتاد. به همین خاطر از چند س��ال پیش 
اغل��ب بازاریاب ها به فکر یافتن راهکاری برای این امر افتاده اند. اگرچه هنوز راهکار 
قطعی ارائه نشده است، اما جهت گیری شبکه های اجتماعی به سوی مسدودسازی 
فعالی��ت روبات های مخ��رب گام بلندی به س��وی کاهش فض��ای بی اعتمادی در 

شبکه های اجتماعی است. 
جمع  بندی؛ ضرورت های تبلیغات دیجیتال موفق

به موازات ادامه رش��د س��ریع صنعت تبلیغات، بازاریاب ها باید توجه بیشتری 
به محیط پیرامون شان داش��ته باشند. شاید بسیاری از نکات موردنظر تا همین 
چند وقت پیش اهمیت زیادی نداش��تند، با ای��ن حال اکنون جزو نکات مهم و 
تاثیرگذار در دنیای تبلیغات محس��وب می ش��ود. نگاهی ب��ه 4 ترند مورد بحث 
در ای��ن مقال��ه به خوبی ادعای موردنظر را تایید خواهد کرد. تا همین 5 س��ال 
پیش هیچ بازاریابی از فعالیت مخرب روبات ها در شبکه های اجتماعی نارضایتی 
نداش��ت. این امر به دلیل ظهور نس��ل جدید روبات های هوش��مند در همین 2 
یا 3 س��ال اخیر است. بدون تردید بسیاری از مش��کالت حوزه تبلیغات ماهیت 
بسیار تازه ای دارند. به همین خاطر باید واکنش مناسب و فوری از سوی برندها 
برای مقابله با آنها صورت گیرد. در چنین وضعیتی عدم آمادگی یک برند برای 
مواجه��ه با این ترنده��ا و چالش های احتمالی پیش رو منجر به دش��واری های 

فراوان در زمینه ادامه کار خواهد ش��د. 
adage :منبع

TraceMe بررسی اقدام نایک در زمینه خرید استارت آپ
ورود نایک به حوزه رسانه های دیجیتال

برند نایک را همه عالقه مندان به حوزه ورزش به خوبی می شناس��ند. این 
برند در طول سه دهه اخیر به طور پیشرفته در زمینه جلب رضایت مشتریان 
عملکرد مطلوبی از خود ارائه داده اس��ت. ترکیب آخرین دستاوردهای حوزه 
تکنولوژی و سلیقه مشتریان موجب پایداری نایک در بازار کسب و کار برای 
مدت زمان طوالنی ش��ده است. تازه ترین اقدام این غول دنیای ورزش خرید 
اس��تارت آپ TraceMe است. این استارت آپ در زمینه ایجاد ارتباط میان 
ورزش��کاران حرفه ای، افراد تاثیرگذاری در ح��وزه ورزش و طرفدارهای آنها 
فعالیت دارد. نکته جالب این استارت آپ امکان ایجاد گروه های طرفداری از 
تیم های مختلف نیز هست. به این ترتیب نایک با خرید این پلتفرم به نوعی 

وارد دنیای مدیریت شبکه های اجتماعی نیز شده است. 
اس��تارت آپ TraceMe به طور مش��خص در زمینه ایجاد ارتباط میان 
ورزش��کاران حرفه ای و طرفداران شان فعالیت دارد. این کار از طریق پلتفرم 
تالی امکان پذیر می ش��ود. بر این اس��اس نایک اکنون عالوه بر اس��تارت آپ 
TraceMe صاح��ب پلتف��رم تالی نیز هس��ت. ب��دون تردی��د انتظارات از 
برندی مانند نایک بس��یار بیش��تر از راه ان��دازی یک پلتف��رم ایجاد ارتباط 
میان ورزش��کاران و طرفداران است. به همین خاطر نایک برنامه های بسیار 
بیشتری برای اس��تارت آپ TraceMe دارد. هدف اصلی نایک تبدیل این 
پلتفرم به برنامه ای کاربردی در زمینه ارائه اطالعات دقیق در مورد مسابقات 
ورزشی مختلف است. به عنوان مثال، در زمان برگزاری مسابقات المپیک با 
دسترس��ی به این پلتفرم امکان مشاهده اطالعات دقیق، طبقه بندی شده و 
کاربردی در مورد تیم های مختلف و ورزش��کاران وجود خواهد داشت. نایک 
در این زمینه بانک اطالعاتی بس��یار مطلوبی دارد. به هر حال آنها در زمینه 
همکاری با ورزش��کاران و تیم های ورزش��ی معتبری در سراسر دنیا فعالیت 
دارن��د. همین امر مزیت وی��ژه ای به آنها خواهد داد. به ای��ن ترتیب امکان 
موفقیت در دنیای کس��ب و کار به ش��یوه ای تاثیرگذار با استفاده از پلتفرم 

تالی فراهم خواهد شد. 
وقتی از اق��دام تازه نایک صحبت می کنیم، بای��د اندکی هم به تاریخچه 
استارت آپ TraceMe اشاره کنیم. این استارت آپ از سوی راسل ویلسون، 
برنامه نویس و کارآفرین مس��تقل، در شهر س��یاتل تاسیس شد. استارت آپ 
TraceMe در س��ال 2017 نزدیک به 60 میلیون دالر ارزش گذاری شده 
است، با این حساب تا پیش از خرید آن از سوی نایک نیز مقداری موفقیت 
کسب کرده بود. اگرچه نایک خرید این استارت آپ را اعالک کرده است، اما 
 TraceMe هنوز هیچ خبر رس��می در مورد مبلغ قرارداد و نحوه واگذاری

به صورت عمومی منتشر نشده است. 
عام��ل اصل��ی در ترغی��ب نایک به س��وی راه ان��دازی رس��انه دیجیتال 
اختصاصی اش درخواس��ت های مکرر طرفدارهایش ب��ود. به این ترتیب آنها 
به دنب��ال فضایی اختصاصی برای گفت وگو پیرام��ون ورزش های مختلف و 
پیگیری وضعیت ورزشکاران حرفه ای هستند. بدون شک پلتفرم هایی نظیر 
اینس��تاگرام و توییتر امکان گفت وگو پیرامون رویدادهای ورزش��ی را فراهم 
می  کند، اما تمایل طرفداران نایک بهره مندی از یک پلتفرم کامال ویژه است. 
همی��ن امر جرقه اصلی حضور نایک در عرصه مدیریت رس��انه دیجیتال یا 
پلتفرمی شبیه به شبکه های اجتماعی را فراهم ساخت. به این ترتیب اکنون 

نایک در حال توسعه بعد تازه ای از کسب و کار خود نیز هست. 
براس��اس اظهارنظر رسمی سخنگوی برند نایک در مصاحبه با خبرگزاری 
Tech Church نحوه اس��تفاده نایک از استارت آپ TraceMe براساس 
فراهم س��ازی زیرس��اخت های مناسب از سوی مس��ئوالن این استارت آپ و 
تولید محتوا از س��وی بازاریاب های نایک اس��ت. به این ترتیب نایک شانس 
خود در حوزه رس��انه های دیجیت��ال را آزمایش خواهد ک��رد. بدون تردید 
نایک برنامه های بسیار زیادی برای پلتفرم تازه اش دارد، اما هنوز در مرحله 
آزمایش نسخه اولیه آن به سر می برد، بنابراین باید انتظار دریافت خبرهای 
 TraceMe بیش��تر در آینده ای نزدیک از برند نایک در مورد اس��تارت آپ

را داشته باشیم. 
س��لطه نایک بر دنیای ورزش موجب کسب ش��هرت بین المللی برای این 
برند ش��ده اس��ت. همین امر برای پلتفرم تالی مزیت بسیار بزرگی محسوب 
می ش��ود. این پلتفرم برای توس��عه بیش��تر عالوه بر بودجه ف��راوان دارای 
پش��تیبانی یک برند موفق و خوش��نام نیز هس��ت. بدون شک پس از اعالم 
رسمی جزییات واگذاری استارت آپ TraceMe به نایک، جزییات بیشتری 

درباره برنامه و استراتژی نایک خواهیم شنید.
marketingdive :منبع
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اینترنت ابزار مهمی در زندگی مدرن محس��وب می ش��ود. ام��روزه همه افراد از 
لحظه بیدار شدن از خواب تا آخر شب درگیر این فناوری هستند. ظهور شبکه های 
اجتماعی نیز این وابس��تگی را تقویت کرده اس��ت. بی ش��ک اکنون زندگی بدون 
دسترس��ی به اینترنت برای بسیاری از مردم دشوار و حتی تصورناپذیر خواهد بود. 
کاربردهای اینترنت به حوزه زندگی روزمره مردم محدود نمی شود. ورود این فناوری 
تاثیرگذار در حوزه کسب و کار تغییرات بسیار زیادی ایجاد کرده است. درست مانند 
زندگی شخصی مردم، اکنون نیز کسب و کار بدون فناوری های مدرن تصورناپذیر به 
نظر می رسد. حضور فعال برندها در دنیای آنالین اهمیت بسیار باالیی دارد. ساالنه 
هزینه های بسیار زیادی برای بازاریابی و تبلیغات تاثیرگذار در فضای اینترنتی صرف 
می ش��ود. این امر به خوبی بیانگر آگاهی برندها از اهمیت فضای آنالین است. یکی 
از مهم ترین مفهوم ها در زمینه افزایش تاثیرگذاری فعالیت برندها در اینترنت تحت 
عنوان »مدیریت س��ئو« شناخته می ش��ود. این مفهوم به فرآیند افزایش جذابیت 
مطالب اینترنتی با هدف جذب مخاطب بیشتر و بهبود رتبه سایت ها در موتورهای 
جست وجو اطالق می شود. اگرچه مدیریت سئو شهرت بسیار زیادی در حوزه کسب 
و کار دارد، اما هنوز بسیاری از برندها با شیوه های درست آن به خوبی آشنا نیستند. 
ترافیک دنیای آنالین اغلب به صورت مش��خصی ایجاد می ش��ود. منظور من از 
این امر اس��تفاده مردم از موتورهای جس��ت وجو برای یافتن مطالب موردنظرشان 
اس��ت. امروزه موتورهای جست وجوی بسیار زیادی در سطح اینترنت وجود دارد. با 
این حال هیچ کدام به اندازه گوگل دارای ش��هرت نیستند. به همین خاطر در عمل 
فرآیند مدیریت سئو مطالب با تمرکز بر گوگل صورت می گیرد. بی تردید امروزه همه 
برندها در تالش برای دس��تیابی به رتبه های برتر در گوگل هستند. این امر رقابت 
گس��ترده ای ایجاد می کند. یکی از امکانات گوگل در این میان درج 2 یا 3 س��ایت 
در ابتدای نتایج جست وجو یا تگ تبلیغاتی است. اگر برند شما بودجه مناسبی در 
اختیار دارد، امکان اس��تفاده بهینه از چنین گزینه ای وجود خواهد داش��ت. هدف 
اصلی من در این مقاله بررسی وضعیت واقعی برندهاست. به همین خاطر پرداختن 
به وضعیت آرمانی همراه با بودجه نامحدود هماهنگی چندانی ندارد. در ادامه برخی 
از تکنیک های تاثیرگذار و کاربردی در زمینه مدیریت س��ئو سایت  و مطالب آن در 

دنیای آنالین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
بی شک امروزه راهکارهای بسیار زیادی برای مدیریت سئو وجود دارد. همین امر 
یافتن یک راهکار مناسب و تاثیرگذار را به شدت دشوار می کند. کلید موفقیت در 
چنین وضعیتی استفاده از شیوه های تجربه شده و دارای تضمین است. هدف اصلی 
در این مقاله بررس��ی راهکارهای مدیریت سئو براس��اس الگوی موفقیت برندهای 
بزرگ اس��ت. به این ترتیب ما توانایی مدیریت س��ئو مانند افراد حرفه ای و موفق را 

خواهیم داشت. 
1. چرا مدیریت سئو اهمیت دارد؟

ش��اید شما هنوز هم نسبت به چرایی اهمیت مدیریت سئو شک و تردید داشته 
باش��ید. نکته مهم در اینجا فهم ش��یوه هدایت ترافیک آنالین به سوی سایت های 
مختلف است. وقتی کاربران در گوگل کلیدواژه هایی را جست وجو می کنند، گوگل 
براس��اس معیارها و الگوریتم خاص اش لینک های مناس��ب را به ترتیب در اختیار 
کاربران قرار می دهد. به این ترتیب کاربران امکان دستیابی به اطالعات موردنظرشان 

را خواهند داشت. 
امروزه موفقیت در دنیای آنالین امری فراتر از تولید محتوای جذاب اس��ت. اگر 
ما بهترین محتوای دنیا را هم داش��ته باش��یم، در صورت ناتوانی در زمینه ارائه آن 

به مخاطب موفقیت چندانی کسب نخواهیم کرد. خوشبختانه موتور جست وجوی 
گوگل در کس��ری از ثانیه توانایی یافتن چندین هزار لینک را دارد. اگرچه این امر 
برای کاربران عالی خواهد بود، اما نارضایتی برندها در پی ضرورت رقابت ش��دید را 

همراه خواهد داشت. 
با این مقدمه اضافی اهمیت مدیریت سئو به خوبی آشکار شده است. در حقیقت 
مدیریت سئو فرآیند نمایش و ارائه محتوای تولیدی برندمان به مخاطب هدف است. 
هر برندی در این زمینه اس��تراتژی خاص خود را دارد. نکته مهم اساس��ی ضرورت 

حضور ما در دنیای آنالین و توجه به مفهوم مدیریت سئو است. 
2. تغییر الگوریتم گوگل

امروزه یافتن ش��یوه تاثیرگذاری بر روی گوگل برای رتبه بندی س��ایت ها بسیار 
دشوار است. الگوریتم گوگل به سرعت در حال تغییر و تحول است. به همین خاطر 
اغلب کارآفرینان و بازاریاب ها مشکالت زیادی در این زمینه دارند. سختگیری فراوان 
گوگل در زمینه ارتقای مداوم الگوریتم اش کامال طبیعی به نظر می رسد. گوگل باید 
راهکارهای دور زدن الگوریتم اش را کامال مسدود کند. در غیر این صورت اعتبارش 
نزد مخاطب به خطر خواهد افتاد. به روز رسانی مداوم الگوریتم با هدف توسعه آن 
نزد مخاطب و افزایش دقت ارائه لینک ها صورت می گیرد. همین امر نارضایتی نسبی 

مخاطب را به همراه داشته است. 
ش��اید تا همین چند سال پیش اس��تفاده از روبات های مختلف برای 
افزایش غیرواقعی بازدید س��ایت مان با ه��دف دور زدن الگوریتم گوگل 
کار س��اده ای بود، با این حال اکنون دیگر خبری از شیوه های ساده دور 
زدن این الگوریتم نیس��ت. گوگل به طور کام��ال قاطعانه با تالش برای 
دور زدن اصول الگوریتم اش برخورد می کند. به این ترتیب بس��یاری از 
برندهای کوچک و تازه کار در س��ال های اخیر از دسترس��ی به خدمات 
گوگل منع شده اند. بی تردید چنین مجازاتی در قبال تالش برای فریب 
گوگل بسیار سنگین است. برندهای بزرگ نیز به خوبی از این امر اطالع 
دارن��د. همین ام��ر موجب احتیاط باالی آنها در فعالیت مدیریت س��ئو 
در پلتفرم گوگل ش��ده اس��ت. امروزه گوگل حتی کوچکترین گزارشی 
در م��ورد تالش برای فریب از س��وی برندهای مختل��ف را نیز به دقت 
بررس��ی می کند. نکته مهم در این میان چگونگی اعمال چنین نظارتی 
بر برندهاس��ت. بی تردید چنین الگویی از س��وی کارشناس های واقعی 
دنبال نمی ش��ود. چنین پرسش��ی باید با توجه به توسعه فناوری هوش 
مصنوعی پاسخ داده شود. نسل جدید هوش مصنوعی توانایی یادگیری 
ماش��ینی دارد. این امر به معنای عدم نیاز به برنامه نویسی وسیع و تهیه 
بانک اطالعاتی برای برنامه های دارای هوش مصنوعی اس��ت. تا پیش از 
این تمام برنامه های دارای هوش مصنوعی حجم بس��یار زیادی داشتند. 
اکنون ماجرا به طور کلی فرق کرده اس��ت. نسل جدید هوش مصنوعی 
ام��کان یادگیری ن��کات تازه را دارد بنابراین دش��واری های گوگل برای 
رس��یدگی به وضعیت برندها بسیار کمتر شده است. بدون تردید هوش 
مصنوعی کاربردهای بس��یار زیادی در زمینه زندگی بشر دارد در اینجا 

من فقط به کاربرد آن در زمینه فعالیت گوگل اشاره کردم. 
3. فقط محتوا دارای اهمیت نیست

بازاریاب های مدرن وزن بسیار زیادی برای محتوا قائل هستند. نکته جالب اینکه 
در میان 10 س��ایت برتر و پربازدید دنیا فقط دو مورد به طور تخصصی »س��ایت 
محتوایی« محس��وب می شود. درس��ت به همین خاطر گوگل به خوبی از اهمیت 
محتوا آگاهی دارد، اما آن را معیار مطلق و واحد برای رتبه بندی لینک ها نمی داند. 
چنین امری ضرورت جس��ت وجو برای الگوهای تازه جلب نظر مخاطب را افزایش 

می دهد. به عبارت دیگر، تمرکز صرف بر روی محتوا ش��انس برندمان برای کس��ب 
رتبه ه��ای برت��ر در گوگل را کاهش می دهد. به ع��الوه، این امر از نظر مخاطب نیز 

چندان جذاب نخواهد بود. 
ه��دف اصلی س��ایتی مانند گوگل ارائه بهترین پیش��نهادها ب��ه کاربران در پی 
جس��ت وجوی کلیدواژ ه های مختلف اس��ت. بر این اساس گوگل پروژه های وسیعی 
در زمینه یافتن سلیقه مخاطب دارد. این امر شامل ارزیابی وضعیت بازدید و تعامل 
کاربران با س��ایت های مختلف اس��ت. به این ترتیب امکان ارائه بهترین پیشنهادها 
برای جلب نظر مخاطب هدف فراهم می شود. در این میان برند ما باید برنامه ریزی 
دقیقی برای جلب نظر مخاطب هدف داش��ته باش��د. در غیر این صورت از فرآیند 

رقابت عقب خواهد ماند. 
وقت��ی محتوای صرف دیگ��ر اهمیت ندارد، معنای ضمنی آن چیس��ت؟ امروزه 
بسیاری از سایت های خدماتی و تفریحی در دنیا مشغول به فعالیت هستند. شهرت 
آنها در پی تولید محتوای جذاب نیس��ت. فراهم سازی سرگرمی های مختلف و ارائه 
خدمات کاربردی دلیل اصلی موفقیت در دنیای مدرن محسوب می شود. با توجه به 
استقبال بسیار بیشتر کاربران از چنین سایت هایی رتبه بندی برتر آنها از سوی گوگل 

امری اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. 
4. عالقه الگوریتم گوگل به فرمت ویدئو

ویدئو مهم ترین فرمت دنیای کنونی اس��ت. اکن��ون بیش از 80درصد از ترافیک 
اینترن��ت ب��ه ویدئو اختص��اص دارد. با این حس��اب رون��د افزایش و رو به رش��د 
س��رمایه گذاری برندها بر روی فرمت ویدئو همچنان ادامه خواهد داشت. به منظور 
فهم چرایی افزایش شدید شهرت فرمت ویدئو باید به چند نکته توجه داشت. سلیقه 
مخاطب طی چند س��ال اخیر از مطالعه متن به س��وی مشاهده ویدئو تغییر کرده 
اس��ت. دلیل این امر افزایش س��رعت اینترنت و امکان بارگذاری و مشاهده راحت 
ویدئوهای مختلف اس��ت. امروزه دیگر هیچ کس حوصله مطالعه یک متن، به ویژه 
متن تبلیغاتی، را ندارد. به همین خاطر شهرت فرمت ویدئو بیش از هر زمانی دیگر 
در حال افزایش است.  فهم درست سلیقه مخاطب اهمیت بسیار زیادی برای برندها 
دارد. بر این اساس بخش تحقیق و توسعه برندها در حال گسترش روزافزون است. 
هدف از این امر عالوه بر بازاریابی برای محصوالت، شناخت درست سلیقه گروه های 
مختلف و نحوه تغییر آن است. اگر ما به این نکته توجه داشته باشیم، روند تغییرات 

در دنیای کسب و کار به خوبی قابل پیش بینی و حدس خواهد بود. 
هدف نهایی هر برندی کس��ب رتبه نخس��ت در نتایج گوگل است. در این زمینه 
شناخت سلیقه مخاطب کلید اصلی خواهد بود. توسعه فناوری هوش مصنوعی به 
تحقق این هدف کمک فراوانی خواهد کرد. به این ترتیب دیگر نیازی به اختصاص 

زمان و هزینه باال از سوی برندها در قالب استخدام نیروی کار جدید نخواهد بود. 
گام بعدی کدام است؟

اکنون ما نکات بس��یار زیادی در مورد توس��عه مطالب س��ایت مان می دانیم. اگر 
ش��ما به دنبال مدیریت سئو مطالب س��ایت تان به شیوه تاثیرگذار هستید، باید به 
این نکات توجه ویژه داش��ته باش��ید. مهم ترین گام در این راس��تا اجرای آنهاست. 
متاسفانه بسیاری از برندها علی رغم اطالع از شیوه های درست مدیریت سئو به آنها 
عمل نمی کنند. بی شک در چنین وضعیتی هیچ تغییری در برند ما پدید نمی آید. 

پلتفرم گوگل دوس��ت برندهاس��ت. این یک نوع رابطه دوطرفه اس��ت. اگر ما در 
زمینه جلب نظر مخاطب موفق عمل کنیم، گوگل نیز ما را در رتبه های برتر نتایج 
قرار می دهد. بی تردید ماجرا بسیار ساده به نظر می رسد، اما روند اجرای تکنیک های 
مورد بحث آنچنان هم س��اده نیست، بنابراین در اجرای آنها نهایت دقت و توجه را 

به خرج دهید. 
noobpreneur :منبع

چگونه محصولی مطابق با سلیقه مشتریان تولید کنیم؟
جلب رضایت مشتریان با معرفی محصول تازه

دنیای کس��ب و کار و برندس��ازی در طول چند سال اخیر تغییر و تحول 
بس��یار زیادی پیدا کرده اس��ت. امروزه کمتر از هر زمان دیگری نس��بت به 
نحوه داوری مش��تریان درباره موفقیت یک محصول تازه تامل می ش��ود. به 
ای��ن ترتیب دغدغه اصلی اغلب برندها معرفی محصول تازه به صورت مداوم 
اس��ت. فقدان ارزیابی کیفی��ت و محصوالت از نقطه نظر مش��تریان یکی از 
ایراده��ای اصلی برندها در دوران کنونی محس��وب می ش��ود. چنین امری 
موجب تولید محصوالت مختلف براس��اس سلیقه و خواست مدیران برندها، 
به جای مش��تریان، می شود. با این حس��اب مواجهه با نارضایتی مشتریان از 
محصوالت ت��ازه برندهای مختلف امر تعج��ب آوری نخواهد بود. پیش فرض 
اصلی اغلب برندها استقبال مشتریان از محصوالت تازه است. به این ترتیب 

جایی برای تامل بیشتر در این زمینه باقی نخواهد ماند. 
ماهی��ت دنیای کس��ب و کار همراه با اندک��ی پیش بینی ناپذیری 
اس��ت. به این ترتیب هی��چ برندی توانایی پیش بین��ی دقیق میزان 
استقبال مش��تریان از محصوالت تازه اش را نخواهد داشت. این امر 
پیش فرض اس��تقبال مش��تریان از هر محصول تازه ای را به چالش 
خواهد کش��ید. ب��دون تردی��د پیش بینی ناپذیری میزان اس��تقبال 
مشتریان از محصوالت تازه امر بدیهی به نظر می رسد، با این حساب 
چرا هنوز ه��م برندهای زیادی در پی اس��تفاده از معیارهایی برای 
ارزیابی موفقیت محصوالت ش��ان هس��تند؟ نکته بدتر در این زمینه 
استفاده از معیارهایی کامال خودخواهانه از سوی برندهاست. به این 
ترتیب تولید محصول که امری در رابطه با مشتریان است، به امری 
براساس پسند و سلیقه برندها بدل می شود. دلیل اصلی این امر نیاز 
برندها به اطمینان، هرچند متزلزل، به سرنوش��ت محصوالت ش��ان 
است. استفاده از معیارهای درون شرکتی با سطح اعتماد اندک این 
اعتماد موردنیاز را ش��کل خواهد داد. ب��ه این ترتیب برندها فرصت 
فعالی��ت همراه با اعتماد به نفس بیش��تر را خواهند داش��ت. بدون 
تردی��د این نوع فعالیت در حوزه کس��ب و کار با چالش های زیادی 

مواجه خواهد شد. 
ب��دون تردید امروزه برندهای زی��ادی از معیارهای درون��ی برای ارزیابی 
موفقیت محصوالت تازه ش��ان اس��تفاده می کنند. همین امر موجب شکست 
ش��مار باالیی از آنها می ش��ود. محور اصلی بحث در ای��ن مقاله تالش برای 
یافت��ن راهکارهای بهتر در زمینه تضمین موفقیت محصوالت تازه برندها در 
جلب رضایت مش��تریان است. در این راس��تا باید به نحوه فعالیت برندهای 
موفق رجوع کنیم. برندهای موفق در زمینه جلب رضایت مش��تریان همیشه 
ی��ک نکته مهم را مدنظر دارند: س��لیقه مش��تریان. این امر آنه��ا را وادار به 
ش��ناخت دقیق س��لیقه مش��تریان می کند. به این ترتیب چنین برندهایی 
همیش��ه از آنچه مورد پسند مشتریان خواهد بود، اطالع دارند. همین نکته 

مزیت اصلی شان در مقایسه با سایر برندها خواهد بود. 
بی��ان نکات نظری در م��ورد نحوه تضمین موفقی��ت محصوالت در جلب 
نظر مش��تریان راهکاری کافی برای یادگیری عملی محس��وب نمی شود. به 
همی��ن خاط��ر در ادامه عملکرد یکی از برندهای مش��هور و موفق در زمینه 
جلب رضایت مش��تریان با معرفی محصوالت تازه مورد بررس��ی قرار خواهد 
گرف��ت. Big Heart Pet Brands یک��ی از تولیدکنندگان برتر در زمینه 
غ��ذای حیوانات خانگی اس��ت. نکته جالب در مورد آنها تاس��یس در س��ال 
2014 و کس��ب موفقیت فراگیر در همین مدت زمان کوتاه اس��ت. همیشه 
 Big Heart Pet به هنگام بحث درباره ش��ناخت درست سلیقه مشتریان
Brands یکی از برندهای مورد اش��اره کارشناس هاست. در ادامه به بررسی 

نحوه عملکرد این برند خواهیم پرداخت. 
Big Heart Pet Brands :مطالعه موردی

 Big Heart Pet Brands تیم بازاریابی و بخش توس��عه و تحقیق��ات
زم��ان زی��ادی ب��ه گفت وگو و دریاف��ت دیدگاه ه��ای مش��تریان اختصاص 
می ده��د. ای��ن برند به طور تخصص��ی در زمینه تولید غ��ذای گربه فعالیت 
دارد. ب��ر همین اس��اس راه اندازی فروم های آنالی��ن و گروه های مختلف در 
ش��بکه های اجتماعی برای تبادل اطالعات میان مش��تریان یکی از اقدامات 
اصلی بازاریاب های این ش��رکت محسوب می ش��ود. این امر فرصت استفاده 
از اطالع��ات کاربردی مش��تریان مختلف را به آنها می ده��د. به این ترتیب 
دیگر نیازی به همکاری با آژانس های بازاریابی و تبلیغاتی برای دسترسی به 

اطالعات موردنیاز نخواهد بود. 
اگ��ر تجربه نگهداری از گربه را داش��ته باش��ید، در م��ورد تهیه غذا برای 
آنها دو گزینه پیش روی ش��ما خواهد بود: غذای خش��ک و تر. نکته جالب 
در ای��ن می��ان تولی��د همزمان هر دو نوع غذا از س��وی اغلب ش��رکت های 
 Big Heart Pet فع��ال در زمینه تولید غذای گربه اس��ت. تیم بازاریاب��ی
Brands در این راس��تا تصمیم به بررسی سلیقه مش��تریان گرفت. به این 
ترتیب امکان سرمایه گذاری بیشتر بر روی تولید نوع محبوب تر غذاها فراهم 
می شد. پژوهش بازاریاب های Big Heart Pet Brands در این زمینه به 
نکات جالبی رهنمون ش��د. بر این اساس اغلب دارندگان گربه خانگی غذای 
خش��ک را ترجیح می دهند به دلیل سهولت استفاده، قیمت پایین تر، امکان 
اف��زودن م��واد ویتامینی بیش��تر و در نهایت امکان بی��رون ماندن غذا برای 
ساعت های متمادی اس��ت. این امر در مورد غذاهای تر وجود ندارد. مشکل 
اصلی دارندگان گربه با غذاهای تر کثیف ش��دن محیط خانه و فس��اد سریع 

آنها در صورت باز کرد درب بسته بندی است. 
وقتی برند Big Heart Pet Brands نتایج پژوهش را به دس��ت آورد، 
دو اقدام اصلی را س��اماندهی کرد. نخس��ت اینکه مقدار تولید غذای خشک 
را افزایش داد. این امر موجب کس��ب رضایت بیش��تر مش��تریان شد. اقدام 
دوم، پژوه��ش برای تولید غذای تر گربه با حذف المان های نامطلوب از نگاه 
 Big Heart Pet مش��تریان بود. به این ترتی��ب یکی از طرح های اصل��ی
Brands تولید غذای تر برای گربه های خانگی همراه با پایداری بیشتر پس 
از باز شدن درب بسته بندی در برابر فساد و سهولت تمیز کردن آن از سطوح 
مختلف است. در صورت تحقق این امر آنها بخش قابل توجهی از بازار غذای 
گربه های خانگی را به دست خواهند آورد. این امر به معنای امکان دستیابی 
 Big Heart به دامنه وس��یع تری از مشتریان خواهد بود. اگر نحوه عملکرد
Pet Brands را با س��ایر برندهای معمولی در عرصه تولید غذای حیوانات 
خانگی مقایس��ه کنیم، به خوبی رمز تفاوت میان برندهای موفق و معمولی 
را متوجه خواهیم ش��د. برندهای موفق همیش��ه به دنبال راهکارهایی برای 
جلب رضایت مش��تریان هس��تند. در این زمینه بخش توس��عه و تحقیقات 
نقش اساس��ی ایفا می کند. جالب اینکه بسیاری از برندهای معمولی توجهی 
ب��ه ایجاد بخش توس��عه و تحقیقات ندارند. همین ن��کات کوچک تفاوت در 

واکنش مشتریان به محصوالت جدید برندها را رقم می زند. 
brandingstrategyinsider :منبع
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3 نکته   کلیدی برای کارآفرینان در مورد 
سرمایه گذاری جسورانه

س��رمایه گذاری جسورانه، نقشی مهم و اساس��ی در اقتصاد استارت آپ ها 
ایف��ا می کند و مناب��ع مالی حیاتی برای اس��تارت آپ هایی با پتانس��یل باال 
ک��ه در مراحل اولیه راه اندازی هس��تند، فراهم می کن��د. پس جای تعجب 
نیس��ت که س��رمایه گذاری جس��ورانه یکی از موضوعات ثابت گفت وگوهای 
میان استارت آپ هاست. موضوعاتی نظیر چه کسانی این سرمایه گذاری ها را 
دریافت می کنند؟ چه مقدار دریاف��ت می کنند؟ چقدر زمان می برد تا توقع 

سرمایه گذاران جسور برآورده شود؟ و...
در طول 19 س��ال تجربه به عنوان کارآفرین، س��ه ش��رکت با پش��تیبانی 
س��رمایه گذاران تاس��یس کردم و می دانم که هدایت سرمایه  سرمایه گذاران 
می توان��د فوق الع��اده گیج کننده باش��د. م��ن به عنوان مدیرعامل ش��رکت 
»Fundable« ه��ر روز ب��ا اس��تارت آپ ها در م��ورد رویکرد آ نه��ا در برابر 
سرمایه گذاران صحبت می کنم و جواب های ارائه شده را برای پاسخ به بعضی 
پرس��ش های متداول ی��ا موضوع های مورد بحث در جامعه  س��رمایه گذاران، 

کنار هم قرار می دهم.
اگر ش��ما هم به افزایش س��رمایه کس��ب و کارتان می اندیشید، باید چند 
نکته را قبل از اینکه در استخر سرمایه گذاری جسورانه، شیرجه بزنید مدنظر 

قرار دهید:
1.سرمایه گذاری جسورانه اولین و حتی دومین قدم برای 

کسب و کار شما نیست:
گاهی اینطور به نظر می رس��د که کسب وکارهای نوپای پرسود، یک شبه 
به وجود آمدند و س��رمایه گذار جس��ورانه یافتند، اما من به ش��ما اطمینان 
می دهم که این موضوع، حقیقت ندارد. اغلب شرکت ها قبل از اینکه به سراغ 
سرمایه گذاران خطر پذیر بروند، سال های متمادی کار می کنند. بنیان گذاران 
کس��ب و کارهای نوپا معموالً زمانی که در مرحله  ایده پردازی کس��ب و کار 
خودشان هس��تند، برای پرورش نخستین محصول، ابتدا به سراغ خانواده و 

دوستان خود می روند.
مثاًل شرکتی که نمونه  اولیه را دارد ولی بودجه  کافی برای تولید محصول 
اولیه را ندارد. در این مرحله بسیاری از کسب و کارهای نوپا تالش می کنند 
از طریق یکی از روش های جذب سرمایه گذاران جمعی برای کسب و کارشان، 
پیش فروش محصوالت ش��ان ی��ا یافتن س��رمایه گذار اولیه بین دوس��تان و 

خانواده  خودشان، محصول اولیه را تولید کنند.
»س��رمایه گذاران خطر پذیر در استارت آپی سرمایه گذاری خواهند کرد که 
قباًل به عنوان کس��ب و کاری پرسود راه اندازی شده باشد، به نظر برسد رشد 
سریعی خواهد داشت و البته مرحله  تولید محصول اولیه را نیز تکمیل کرده 

باشد.«  
سرمایه  موردنیاز برای تولید محصول بعدی اغلب از طریق سرمایه گذاران 
فرشته خو تامین می شود؛ سرمایه گذارانی که براساس کشش و جاذبه  کسب 
و کار )آمار فروش، اهداف کس��ب و کار، پتانس��یل رش��د، فرصت های بازار، 
اعتبارس��نجی بازار، استراتژی کس��ب و کار، مدل کسب و کار، اعتبارسنجی 
بازار، مش��تریان اولیه و...( یا براس��اس میزان نزدیکی به کارآفرینان صاحب 

استارت آپ، تصمیم به سرمایه گذاری می گیرند.
سرمایه گذاران خطر پذیر در اس��تارت آپی سرمایه گذاری خواهند کرد که 
قباًل به عنوان کس��ب و کاری پرس��ود راه اندازی شده باشد، به نظر برسد رشد 
س��ریعی خواهد داش��ت و البته مرحل��ه  تولید محصول اولی��ه را نیز تکمیل 
کرده باش��د. ه��دف آنها از س��رمایه گذاری در این مرحله این اس��ت که در 
صورت فروش محصول نهایی، بتوانند بازگش��ت سرمایه بیشتر و بازده قابل 
توجه تری داشته باشند. به طور کلی سرمایه گذاران خطر پذیر بسیار انتخابی 
عمل می کنند و از آنجایی که باید پاس��خگوی ش��رکای محدود خود باشند، 
در جس��ت وجوی یافتن کس��ب وکارهای نوپایی هستند که به صورت بالقوه، 

پتانسیل باالیی دارند.
این ش��رکای محدود )LPs( کس��انی هستند که س��رمایه خود را در این 
صندوق های جس��ورانه گذاش��تند و روی ش��رکت برای اتخ��اذ تصمیم های 
پرس��ود حس��اب می کنند. باتوجه به این حقیقت که از هر چهار استارت آپ 
راه اندازی ش��ده، سه مورد با شکست مواجه می شوند، کسب بازده  قابل توجه 
از طریق کس��ب وکارهایی که موفق می شوند، برای سرمایه گذاران خطر پذیر 

بسیار حائز اهمیت است.
2.ترکیب سرمایه گذاری جسورانه با تامین مالی جمعی بهتر است:

امروزه بحث ارتباط س��رمایه گذاری جسورانه و تامین مالی جمعی مطرح 
اس��ت. البته من معتقدم که تامین  مالی جمعی به این زودی جایگزین مدل 

سرمایه گذاری جسورانه  فعلی نخواهد شد.
می ت��وان از تامین مالی جمعی، با توجه به اینکه این روش به کارآفرینان 
فرص��ت می ده��د ت��ا کش��ش و جذابی��ت کس��ب و کار را با ه��دف جذب 
س��رمایه گذاران در مراحل بعد، افزایش دهند، به عنوان یک پیش��گام عالی 

برای دوره  بعدی سرمایه گذاری نام برد.
تامین مالی جمعی، راهی عالی برای جذب س��رمایه گذاران اولیه اس��ت، 
س��رمایه گذارانی که به نوبه  خود از رشد شرکت سود می برند. البته داده های 
موجود نش��ان دهنده  تفاوت تمایل سرمایه گذاران خطر پذیر براساس منطقه  
جغرافیایی هس��تند. به طور مثال بیش��ترین بودجه تخصیص یافته متعلق به 
اس��تارت آپ های نزدیک به س��یلیکون ولی بوده اس��ت. با توجه به نابرابری 
جغرافیایی بودجه های تخصیص داده شده توس��ط سرمایه گذاران خطر پذیر، 
تامین مالی جمعی بهترین گزینه برای اس��تارت آپ هایی اس��ت که خارج از 
محدوده  جغرافیایی سنتی مورد توجه سرمایه گذاران خطر پذیر واقع شدند و 
این روش امکان برقراری ارتباط آنالین با سرمایه گذاران را از طریق اینترنت 

در سراسر جهان فراهم می کند.
3.سرمایه گذاری جسورانه برای همه مفید نیست:

ب��ا اینکه هر س��اله هزار س��رمایه گذاری جدی��د در اس��تارت آپ ها انجام 
می ش��ود، ب��ا این ح��ال تعداد موج��ود س��رمایه گذاران خطر پذی��ر به ازای 
تعداد تمامی کس��ب و کارهای نوپای موفق، کافی نیس��ت. س��رمایه گذاران 
خطر پذیر هنوز به کسب و کارهای تکنولوژی محور متعهد هستند، در نتیجه 
شرکت هایی که خارج از این قلمرو قرار دارند باید به دنبال راه های جایگزین 
برای تامین بودجه باش��ند. من اغلب با سرمایه گذاران داخل و خارج از گروه 
تکنولوژی محور همکاری می کنم و می دانم که سرمایه گذاری جسورانه، تنها 

راه پیشرفت و رشد یک کسب و کار نیست.
کس��ب و کارهای امروزی در مقایس��ه با ادوار گذش��ته و همراه با قانونی 
شدن حقوق تامین مالی جمعی و گسترش روش های نوین و مبتکرانه برای 
باال بردن بودجه  راه اندازی، روش های بیش��تری برای افزایش سرمایه دارند. 
درنهایت باید اذعان داشت که نقش سرمایه گذاری جسورانه به عنوان نیروی 

محرکه ، پشت سر بسیاری از کسب و کارهای موفق دیده می شود.
Forbes/modirinfo :منبع
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ب��دون تردید ایالن ماس��ک را باید یک��ی از نوابغ تاریخ به حس��اب آورد. وی 
موس��س دو برند جهانی به نام های تس��ال و اس��پیس ایکس بوده و یکی از 10 
تن تاثیرگذار جهان معرفی ش��ده است. بدون شک توصیه های او به عنوان یکی 
از موفق تری��ن افراد حال حاضر جهان، ارزش بس��یار باالی��ی را برای همگان به 
همراه خواهد داش��ت. وی در سخنرانی اخیر خود عنوان کرده است که مطالعه، 
مهم ترین اقدامی اس��ت که هر فرد برای موفقیت می تواند انجام دهد. در ادامه 
نی��ز به معرفی 12 کتاب��ی پرداخته ایم که ج��زو محبوب ترین-های او بوده و بر 
ای��ن باور اس��ت که هر ف��ردی باید حداق��ل یکبار در طول زندگی خ��ود آنها را 
مورد مطالعه قرار دهد. در همین راس��تا و در ادامه به معرفی و بررس��ی کتاب ها 

خواهیم پرداخت. 
1-ارباب حلقه ها اثر جی.آر.آر. تالکین)1954(

آق��ای ماس��ک اعالم کرده اس��ت ک��ه در دوران نوجوانی، عالقه ش��دیدی به 
رمان های تخیلی داشته و این دسته از کتاب ها او را به سمت تفکر خالق سوق 
می داد. در این دسته از کتاب ها، بدون شک ارباب حلقه ها برای او در جایگاه به 
مراتب باالتری قرار داش��ته است. در این کتاب با نبرد قهرمانان با انواع شیاطین 
مواجه می ش��وید که داستانی بسیار جذاب و پرکشش را دارد. در این رابطه وی 
عنوان کرده اس��ت که قهرمانان این داس��تان را به عن��وان الگوی خود قرار داده 
است. علت این امر نیز به این خاطر است که آنها همواره مسئولیت نجات جهان 
را برعهده داش��ته و در مس��یر خوبی ها گام برمی دارن��د. اگرچه در رابطه با این 
رمان، فیلم های متعددی س��اخته ش��ده است، با این حال آمازون نیز در اندیشه 
س��اخت س��ریالی در این رابطه است که ایالن ماسک عالقه خود به مشاهده این 
س��ریال را در چندین مصاحبه خود اعالم کرده اس��ت. ب��ه همین خاطر توصیه 
می ش��ود که خصوصا در دوران جوانی، کتاب هایی را مورد توجه قرار دهید که 

قوه تخیل شما را به کار می اندازد. 
2-راهنمای سفر رایگان به کهکشان اثر داگالس آدامز)1979(

نقط��ه ش��روع عالقه مند ش��دن ایالن ماس��ک به فض��ا را بای��د در این کتاب 
جس��ت وجو کرد. وی در این رابطه عنوان کرده اس��ت ک��ه زندگی در آفریقای 
جنوبی، به علت امکانات کم، باعث می ش��د تا کتاب تنها منبع او برای آش��نایی 
با جهان پیرامون باش��د. اثر جاودانه داگالس آدامز را باید برترین رمان طنزآمیز 
و پس��ت مدرنیس��تی ادبیات معاصر جهان دانس��ت. اگرچه این کتاب، نخستین 
قس��مت از یک مجموعه چهارجلدی محسوب می-شود، با این حال مشهورترین 
و مطرح ترین آنها است. درواقع اگرچه کتاب قبلی تنها تخیلی محسوب می شد، 
ب��ا این حال این اثر را باید یک کتاب علمی تخیلی دانس��ت که با درونمایه طنز 
خود به خوبی بس��یاری از مفاهیم در رابطه با فضا و کهکش��ان را به مخاطب القا 

می کند. 
3-بنجامین فرانکلین: یک زندگی آمریکایی اثر والتر 

ایزاکسون)2003(
ب��دون تردی��د یکی از اس��طوره های زندگی ایالن ماس��ک را بای��د بنجامین 
فرانکلین)اصلی-ترین فرد در ایجاد ایالت متحده آمریکا( دانست. از وی به عنوان 

فردی یاد می ش��ود که در تمامی حوزه ها دانش کافی را داشته و اقدامات بسیار 
مهمی را نیز انجام داده اس��ت. همین امر نیز باعث ش��ده اس��ت تا آقای ماسک 
از وی ب��ه عنوان نمونه یک کارآفرین واقع��ی نام ببرد. با این حال او دلیل اصلی 
انتخاب خود را زندگی بس��یار س��خت بنجامین فرانکلین عن��وان کرده و عقیده 
دارد ک��ه تنها افراد بزرگ می توانند خود را از یک موقعیت س��خت، به باالترین 
مرتبه های ممکن برس��انند. به همین خاطر بس��یار مهم اس��ت ک��ه به خوبی با 
زندگی و عقاید چنین فردی آش��نا ش��وید. شباهت های بس��یار جالبی نیز میان 
ایالن ماس��ک و بنجامین فرانکلین وجود دارد. برای مثال هر دو آنها در آفریقای 
جنوبی بزرگ ش��ده اند که باعث ش��ده است تا وی بیشتر بتواند با این شخصیت 

ارتباط برقرار کند. 
4-ساختارها و یا دلیل اینکه چرا چیزهایی نمی افتند اثر جی. 

ای. گوردون)1978(
هنگامی که ایالن ماس��ک تصمیم گرفت تا ش��رکت اسپیس ایکس را تاسیس 
کند، یکی از کتاب هایی که در این زمینه به او کمک بس��یاری را کرد، نوش��ته 
جی.ای.گوردون بوده است. درواقع این کتاب تمامی نیازهای ابتدایی او در زمینه 
علم موشکی را تامین کرده است. با این حال این کتاب تنها در رابطه با موضوع 

موشک ها نبوده و شامل اطالعات ابتدایی در زمینه طراحی و ساخت است. 
5- احتراق: تاریخچه پیشران های راکت های سوخت مایع اثر 

جان دی. کالرک)1972(
یکی از کتاب هایی که به صورت تخصصی در رابطه با موضوع دانش موش��کی 
و موضوعات پیرامون آن صحبت کرده اس��ت، اثر جان دی. کالرک است. اگرچه 
می توان نمونه بس��یاری از این دس��ته از کتاب ها را پیدا کرد، با این حال شیوه 
نگارش جذاب و جامعیت آن باعث ش��ده اس��ت تا به عنوان یکی از گزینه های 

پیشنهادی ایالن ماسک تبدیل شود. 
۶- هوش برتر: راه ها، خطرات و استراتژی ها اثر نیک 

بوستروم)2014(
ای��ن کتاب به خوبی به موضوع ه��وش مصنوعی پرداخته و تمامی چالش ها و 
اقدامات الزم در این رابطه را ش��رح داده است. درواقع این کتاب جهان آینده را 
متعلق به هوش-های مصنوعی دانس��ته و تالش کرده اس��ت تا راه های رسیدن 
به جهانی جدید را معرفی کند. در آخر س��وال بسیار مهمی که این کتاب مطرح 
می کند این اس��ت که ب��ا توجه به این واقعیت که هوش ه��ای مصنوعی قادر به 
انج��ام کارهایی خواهن��د بود که از حیطه توانایی انس��ان خارج اس��ت، چگونه 
می توان بر روی آنها کنترل های الزم را داش��ت؟ درواقع مطالعه این کتاب باعث 
ش��د تا ایالن ماس��ک توییت جنجالی خود را با مضمون خطرناک بودن سرعت 

رشد هوش های مصنوعی در توییتر بارگذاری کند. 
7-اختراع نهایی ما اثر جیمز برات )2013(

از دیگ��ر کتاب های��ی که در رابطه با هوش مصنوع��ی صحبت می کند، کتاب 
اختراع نهایی ما است که در آن هوش مصنوعی را بزرگترین ساخته بشر دانسته 
و آن را ش��کل دهنده آین��ده می داند. با این حال این کت��اب نگاه همه جانبه ای 
نس��بت به این موضع داش��ته و به مانند مورد قبل، تالش کرده اس��ت تا افراد را 
به باوری درس��ت نسبت به این موضع برس��اند. درواقع این کتاب به خوبی مزایا 
و معایب این فناوری را برش��مرده و جهان بدون کنترل آن را تش��ریح می کند. 

درواقع س��رعت رش��د این تکنولوژی به علت رقابت کشورها، احتماال به سطحی 
خواهد رس��ید که کامال خارج از کنترل انس��ان بوده و یک فاجعه بزرگ را شکل 
خواهد داد. به همین خاطر ضروری اس��ت تا قوانینی کلی و اهدافی درست برای 

آن وجود داشته باشد. 
8-بنیاد اثر ایزاک آسیموف)1951(

مجموع��ه کتاب هفت جلدی و جاودانه ایزاک آس��یموف را باید مش��هورترین 
س��ری کتاب-های علمی و تخیلی جهان دانس��ت. جالب است بدانید که ترتیب 
س��ری های آن از شماره سه بوده و جلد اول و دوم آن در آخرین مرحله نگارش 
ش��ده اس��ت. در این کتاب ابتدا از کهکش��ان صحبت به میان آمده و در آخر به 
امپراتوری ها و آینده جهان پرداخته ش��ده اس��ت. این کتاب به زبانی س��اده، به 
خوبی تحوالت تاریخی را برش��مرده و مطالعه آن می-تواند برای هر فردی کامال 
جذاب باش��د. در این رابطه ایالن ماس��ک عنوان کرده اس��ت ک��ه جذاب کردن 
تاریخ، یک هنر بس��یار بزرگ بوده که نویس��نده این اثر آن را به بهترین ش��یوه 

انجام داده است. 
9-ماه زنی بی رحم است اثر رابرت هاینلین)19۶۶(

این رمان که برنده چندین جایزه ش��ده اس��ت، آینده ای را به تصویر می کشد 
که کامال مطابق با آرمان های آقای ماسک بوده و تصور چنین جهانی در چندین 
سال قبل را بسیار شگفت انگیز عنوان کرده است. موضوع این کتاب نیز در رابطه 
با یک گروه اس��ت که به ماه تبعید ش��ده اند و در تالش برای ایجاد یک جامعه 

جدید برای خود هستند. 
10- زندگی 3.0 اثر مکس تگمارک)2017(

ای��ن کتاب نگاه��ی مثبت گرایانه به مقوله هوش مصنوعی داش��ته و در تالش 
اس��ت تا هماهنگ بودن آن با اهداف بش��ر در آینده را به اثبات برس��اند. درواقع 
نویسنده این اثر بر این باور است که ترس فعلی از این تکنولوژی، بسیار طبیعی 
ب��وده و افراد در ابتدای مش��اهده هواپیما نیز چنین احساس��اتی را داش��ته اند. 
درواق��ع ای��ن ترس ها تنها باعث خواهد ش��د تا از یک تکنولوژی بس��یار خوب، 
حداقل برای چندین س��ال دور بمانیم. نویسنده این کتاب خود یک فیزیکدان و 
اخترش��ناس برجس��ته بوده و در اثر خود به صورت کامال عملی تمامی تردیدها 

را کنار می گذارد. 
11-تاجران تردید اثر نائومی اورسک)2010(

نویسنده این کتاب که یک تاریخدان برجسته است، به بررسی روندی پرداخته 
است که در آن منفعت، همه چیز محسوب شده و این شرایط باعث شده است تا 
افراد عادی به قربانی تبدیل شوند. بدون شک پس از مطالعه این کتاب، به درک 

بهتری از اتفاقات پیرامون خود دست پیدا خواهید کرد. 
12-اینیشتین: زندگی و جهان او اثر والتر ایزاکسون)2007(

آقای ماس��ک را باید یکی از طرفداران زندگینامه هایی دانس��ت که نویس��نده 
توانا، والتر ایزاکسون به رشته تحریر درمی آورد. وی در رابطه با این کتاب عنوان 
کرده اس��ت که اینیش��تین، یکی از تاثیرگذارترین افراد در تمام تاریخ محسوب 
می ش��ود و بسیار ضروری است تا به طور کامل با چنین شخصیتی آشنا باشیم. 
درواقع این کتاب به خوبی نشان می دهد که اینیشتین چگونه موفق شد تا خود 

را به عنوان یک نابغه تمام عیار مطرح سازد. 
businessinsider :منبع
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اخبار

اصفهان - قاسم اسد: نمایشگاه اصفهان طی چهار روز میزبان سه 
نمایشــگاه همزمان خواهد بود تا فعاالن حــوزه در و پنجره، تجهیزات 
فروشگاهی و مبلمان و دکوراســیون اداری، ظرفیت ها و توانمندی های 
خود را به نمایش بگذارند. به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان، »نخســتین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون 
اداری، ماشــین آالت، محصوالت و ملزومات اداری«، »دومین نمایشگاه 
کاال، خدمــات، تجهیزات فروشــگاهی و فروشــگاه های زنجیره ای« و 
»چهارمین نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابســته«، ســه 
نمایشگاهی هســتند که طی روزهای 30 مهر تا ســوم آبان به صورت 
همزمان در محل برپایی نمایشــگاه های بین المللی اســتان واقع در پل 
شهرستان برپا خواهند شد. نخســتین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون 
اداری، ماشــین آالت، محصوالت و ملزومات اداری اصفهان با حضور 18 
مشارکت کننده از اســتان های تهران و اصفهان و در فضایی به مساحت 
یک هزار و 200 مترمربع فضای نمایشگاهی برپا می شود.  در این نمایشگاه 
انواع ماشــین آالت و ملزومات اداری مانند مبلمان و صندلی های اداری، 
میزهای کاری و تحریر، اتوماسیون اداری و دکوراسیون داخلی اداری به 
نمایش درمی آید و برندهای معتبری همچون گروه تولیدی چوکا، پرشین 

پالســت، ایمن گســتر، مدیران صنعت، پیام صنعت، پاوید، سهالن نما، 
مبتکران و صندوق نسوز کاوه حضور دارند. در کنار این نمایشگاه، دومین 
نمایشگاه کاال، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای 
برپا می شود که 900 مترمربع فضای نمایشگاهی وسعت خواهد داشت. 
مشــارکت کنندگانی از استان های اصفهان، تهران و آذربایجان شرقی در 
این نمایشــگاه حضور دارند و فروشگاه های زنجیره ای، نمایندگی کاالها 
و برندها، فعاالن دکوراســیون فروشگاهی، سیســتم های حسابداری و 
انبــارداری، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان نرم افزارهای فروشــگاهی و 

دیگر خدمات و تجهیزات مرتبط با عنوان نمایشگاه، توانمندی های خود 
را به نمایش می گذارند. از مهمترین برندهای حاضر در این نمایشگاه نیز 
می توان به صنایع عدل، صنایع برودتی و تجهیزات فروشگاهی بهشتی، 
سپاهان مشبک و اصفهان یخچال اشاره کرد. چهارمین نمایشگاه تخصصی 
در و پنجره و صنایع وابسته هم نمایشگاه دیگری است که طی روزهای 
30 مهر تا سوم آبان ماه 98 در اصفهان برپا می شود. در این نمایشگاه 27 
شرکت تولیدکننده در و پنجره و پروفیل های آلومینیومی، تولیدکنندگان  
در و پنجره های UPVC، سازندگان ماشین آالت تولیدکننده در و پنجره 
و شــرکت های تولیدکننده یراق آالت در و پنجره از استان های اصفهان، 
تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و مرکزی حضور خواهند داشت.

آکپا ایران کیش، آســمان پنجره، آرارات، پارس آلومینیوم، آلومینیوم 
حکمتی، آلومینیوم آلترال، پارســیان یراق، پارس آلومینیوم و اپل وین 
نیز به عنوان برندهای فعال صنعت در و پنجره در این نمایشگاه به عرضه 
توانمندی هــای خود خواهند پرداخت. عالقمندان به بازدید از این ســه 
نمایشگاه همزمان می توانند از ساعت 16 تا 22 روزهای 30 مهر تا سوم 
آبان به محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل 

شهرستان مراجعه کنند.

ارومیه-رونق : احمد مجرد گفت: 1۵1 باب جایگاه عرضه فرآورده 
های نفتی در سطح مرکز و شهرهای شمال استان آذربایجان غربی آماده 
ارائه خدمات جانبی و سوخترســانی به کاروان زائران اربعین حســینی 
هســتند مجرد ضمن تاکید بر ضرورت سوخترســانی و آسایش خاطر 
کاروانهای حســینی گفت: میزان ذخیره ســازی بنزین و نفتگاز بخش 
حمل و نقــل در انبارهای نفت منطقه مطلوب بــوده و به جایگاههای 
ســوخت تاکید شــده خرید فرآورده های نفتی را بموقع انجام دهند و 
ایــن موضوع بطور روزانه از طریق ســتاد منطقه کنترل می شــود وی 
افزود: میزان متوســط مصرف روزانه بنزین در ســطح مرکز و شهرهای 
و پیش بینی می شود براساس ذخیره سازی صورت گرفته مشکلی برای شمال استان آذربایجان غربی بالغ بر یک میلیون و 800هزار لیتر است 

تامین سوخت جایگاهها نداشــته باشیم. این مقام مسئول ضمن تاکید 
بر نگهداشــت و نظافت مستمر نمازخانه های بین راهی و سرویس های 
بهداشــتی جایگاهها خاطر نشــان کرد: کنترل کمی و کیفی سوخت با 
همکاری اداره استاندارد بصورت مدون در سطح جایگاهها در حال انجام 
است و مشتریان در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره 09627 مرکز 
پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تماس بگیرند کمیته 
حمل و نقل و ســوخت اســتان با حضور نمایندگان اداره کل راهداری 
و حمل و نقل حاده ای،شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صنعت،معدن و تجارت و معاونت 

بهداشت تشکیل شده است.

ســاری – دهقان : دکتر قریشی ســرممیز خارجی سیستم 
مدیریت کیفیت که به منظور بررسی از نظامهای مدیریتی شرکت 
توزیع نیروی برق مازندران از بخش های مختلف این شــرکت در 
ســتاد و امورهای توزیع برق شمال بابل به مازندران سفر کرده بود 
پس از بررســی همه جانبه از سیستم مدیریت کیفیت در ایمنی ، 
بهداشــت و محیط زیست در جمع معاونین  و مدیران این شرکت 
گفت : تعهد و التزام مدیریت مهمترین نقطه قوت در ممیزی شرکت 

توزیع نیروی برق مازندران است .
وی نظم بخشی در سیستم مدیریت کیفیت سازمان ها را بسیار 
موثر و مفید دانست و افزود : در شرکت توزیع نیروی برق مازندران 
روی سیســتم های مدیریتی کارهای خوبی صورت گرفته و موفق 
عمل کرده و توانسته ضمن شناسایی فرصت های بهبود ، آنها را در 

جهت بهبود فرآیند ... که روند کار را آسان نموده است .
قریشی تمرکز ممیزان را بیشــتر روی موضوعات طرح ریزی و 
تعریف عنوان کرد و گفت : طرح ریزی و تعریف در هر ســه مقوله 

بهداشت ، ایمنی و محیط زیست مثبت بوده و جمع بندی کلی از 
ممیزی یک جمع بندی بسیار خوبی است .

سر ممیز خارجی شــرکت توزیع نیروی برق مازندران با تقدیر 
از مهندس غفاری مدیریت شــرکت و مهندس قاسمی مدیر امور 
توزیع نیروی برق شــمال بابل و مدیر و کارشناسان دفتر ایمنی و 
تمام معاونین و مدیران ستاد و امورهای توزیع جهت اخذ گواهینامه 
HSE ، خاطرنشان کرد : که ما در یافته ها به نتایج خوبی رسیدیم 

و روز بزرگی برای ممیزان بود  و حضور در این مجموعه و در جمع 
معاونین ، مدیران و کارشناسان بسیار ارزشمند بوده است .

وی از زحمات مدیریت و مجموعه  زحمت کش این شرکت در 
پیشبرد اهداف و برنامه های صنعت برق قدردانی کرد .

وی یادآور شــد : روال ممیزی روال مبتنی بر نمونه برداری و به 
صورت تصادفی و اتفاقی بود و این ســنجش و ارزیابی می تواند در 

موفقیت بیش از پیش سازمان موثر و مفید باشد .
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران نیز در این نشست 
ضمن تقدیر از زحمات و تالش های تیم ممیزی ، تالش و همکاری 
مدیران و کارکنان شــرکت در انجــام فرآیند ممیزی ، بر ضرورت 

اهتمام به مقوله بهبود مستمر سازمان و تقویت آن تاکید کرد .
مهنــدس غفاری هدف از ممیزی را افزایــش بهره وری ، ارزش 

افزوده و سنجش همدلی ها و همراهی مجموعه شرکت دانست .
وی خواستار ادامه روند بهبود مستمر شرکت با همت و جدیت 

کارکنان در سال جاری و سال های آتی شد .

بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: معاون دریایی اداره کل بنادر و 
دریانوردی اســتان بوشهر گفت: با استقرار شناور الیروب زمینه عملیات 

الیروبی کانال دسترسی و پای اسکله های بندر گناوه فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر، 
محمد قاسمی در این ارتباط اظهار داشت: به دنبال پیگیری های مستمر 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در خصوص الیروبی نگهداری 
کانال دسترسی و پای اسکله های بندر گناوه، الیروب کاتر ساکشن الله 

از بندر محمد عامری به بندر گناوه منتقل شده است.
وی بیان کرد: طی یک ماه گذشته مقدمات اجرایی پروژه شامل تجهیز 
کارگاه، انتقال و نصب لوله های دریایی و خشکی و همچنین اصالح دایک 

به انجام رسیده و با انتقال این دستگاه پیش بینی می شود عملیات اجرایی 
از ابتدای آبان ماه آغاز شود. قاسمی عنوان کرد: با توجه به ازدحام و تراکم 

بیش از حد شــناور ها در محدوده خور و اسکله های بندر گناوه، اجرای 
موفقیت آمیز این پروژه در گرو مشارکت تمامی ذینفعان به ویژه تعاونی 

های لنج داران و شیالت خواهد بود.
وی ادامه داد: براساس برآورد صورت گرفته پیش بینی شده حدود 6۵ 

هزار متر مکعب الیروبی ظرف مدت 2.۵ تا 3 ماه آینده صورت پذیرد.
محمد قاســمی بیان کرد: بــا انجام الیروبی عمق کانال دسترســی 

بندرگناوه به 3.۵ متر خواهد رسید.
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر گفت: این 
الیروبی در قالب قرارداد پنج ساله الیروبی نگهداری حوزه جنوب غرب و 

توسط شرکت طرف قرارداد سازمان بنادر و دریانوردی اجرایی می شود.

برگزاری همزمان 3 نمایشگاه در اصفهان

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه:

بازدید کمیته حمل و نقل و سوخت استان آذربایجان غربی از جایگاههای سوخت بین راهی 

شرکت توزیع نیروی برق مازندران موفق به اخذ گواهینامه HSE شد

زمینه الیروبی کانال دسترسی بندر گناوه فراهم شد

قم - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم با بیان اینکه معنویت در 
این مراسم بی نظیر است،گفت: این حضور تضمین کننده حرکت شیعه 
و سبب اســتقامت و بصیرت می شود و بصیرتی که نیاز جامعه اسالمی 
است. دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد در حاشیه مراسم راهپیمایی اربعین 
حسینی اظهار داشت:همه فعالیت های فرهنگی که در طول سال انجام 
می شــود در این راهپیمایی تبلور پیدا کرده است. وی با اشاره به حضور 
میلیونی زائران در پیاده روی اربعین بیان کرد:کودک و زن و پیر و جوان 
در این  مراسم حضور پیدا کرده و به این مراسم آمدند تا برای طول سال 

و عمر خویش توشه ای ببرند.

 راهپیمایی اربعین پیام عاشورا را به جهان منتقل می کند
شــهردار قم با بیان اینکه معنویت در این مراسم بی نظیر است،گفت: این حضور 
تضمین کننده حرکت شیعه و سبب استقامت و بصیرت می شود و بصیرتی که نیاز 
جامعه اســالمی است. سقائیان نژاد عنوان کرد:خدا را شاکرم همانند دریای بی کران 
ملت ایران در این مراســم حضور پیدا کردم و از موکب آستان مقدس حرم حصرت 
معصومــه)س( به خاطر خدمت رســانی به زائران قدردانی می کنم. وی با اشــاره به 
فعالیت های شهرداری قم در خدمت رسانی به زائران اربعین خاطر نشان کرد:نیروهای 
شهرداری قم در نظافت مسیر پیاده روی و خدمت به موکب ها وحمل نقل زائران فعالیت 

می کنند و 100 دستگاه اتوبوس در زمینه جابجایی زائران حسینی فعالیت می کند.

اراک - مینو رستمی: کارگروه پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 
و شــیالت به همت سازمان جهاد کشــاورزی استان مرکزی و با حضور 
جمعی از مســئوالن و تولید کنندگان بخش کشاورزی و شیالت برگزار 
شد. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی 
اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به هفته پدافند غیر عامل و اهمیت 
نقش بخش کشــاورزی در تامین امنیت غذایی کشــور، سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اقدام به برگزاری کارگروهی ویژه در این راستا نموده 

است.
محمد زاهدی در ادامه افــزود: کارگروه پدافند غیر عامل اقدام پیش 
گیرانه ای است در جهت به حداقل رساندن حوادث احتمالی و پیش بینی 
نشده در بخش کشاورزی تا بتوانیم در جهت  تامین امنیت غذایی کشور 

عمل کرده و این مهم را  هر چه بیشتر و بهتر از قبل  به اجرا در آوریم.
زاهدی توضیح داد: در هفته پدافند غیر عامل از 8 لغایت 14 آبان ماه  
سال جاری برنامه های مختلفی را در غالب مانور و رزمایش جهت آماده 

سازی واحدهای تولیدی ارایه خواهیم کرد تا ضمن افزایش سطح آمادگی 
تولید کننــدگان، آرامش خیال و امنیت را به عنوان همراه همیشــگی 

محصوالت کشاورزی به تولیدکنندگان ارایه دهیم.
در این کارگروه، کارشناس بهبود کیفیت فرآوری آبزیان سازمان جهاد 
کشــاورزی استان مرکزی عنوان کرد: با توجه به اهمیت صنعت برق در 
آبزی پروری اســتان تصمیم گرفته شد فیلم نامه ای در جهت شناسایی 
مشــکالت پیش روی این بخش در نظر گرفته شود تا در جهت کاهش 

آسیب ها و خسارات در این بخش اقدام گردد.
صادقی گودرزی افزود: در این فیلم نامه اقدامات الزم در صورت قطع 
برق پیش بینی شد، اولین اقدام در این بررسی اطالع رسانی به پرورش 
دهنده توسط روابط عمومی سازمان در نظر گرفته شد تا پرورش دهنده 

ضمن اطالع از قطعی برق اقدامات بعدی را در دست اجرا قرار دهد.
وی ادامه داد: اقدامات در نظر گرفته شده به ترتیب مکاتبه با استانداری 
جهت مدیریت صحیح  بحران، مکاتبه با شرکت توزیع نیروی برق جهت 
تســریع در عملیات برق رسانی، مکاتبه با شــرکت پخش فرآورده های 
نفتی جهت تسهیل سوخت رسانی به پرورش دهنده و در نهایت مکاتبه 
با سازمان جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه که در این طرح شهرستان 

خنداب در نظر گرفته شده است، می باشد.
صادقی گودرزی گفت: در پایان این طرح  اقدامات صورت گرفته را به 
صورت خاص مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد تا در مشکالت پیش 

بینی نشده عملکرد بهتر و موثرتری را داشته باشیم.   

شهردار قم: حضور میلیونی زائران اربعین تضمین کننده حرکت شیعه است

به همت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
کارگروه پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی و شیالت برگزار شد

نصب سیم محافظ بین دکل های رودخانه منطقه مشراگه
اهواز – شبنم قجاوند: برای اولین بار بر روی خط )امیدیه 1- ولهد- مارون3 – مارون( در درون رودخانه 
جراحی در شهر مشراگه، سیم محافظ نصب گردید تا از قطعی خط و وقوع حادثه جلوگیری شود. مدیر امور 
بهره برداری ناحیه شرق این شرکت، گفت: این خط که از خطوط قدیمی شرکت است از زمان احداث فاقد 
سیم محافظ )شیلد وایر( بین دکل های درون رودخانه بوده و همین عامل باعث قطعی خط و بدون برق شدن 
پست های ولهد، مارون 3، بخشی از شهر های مشراگه، رامشیر و شرکت نفت و گاز می شد. محمد سلبی بیان 
کرد: برای رفع این مشکل، امور بهره برداری ناحیه شرق با اجاره کردن قایق موتوری اقدام به نصب 700 متر 
شیلد وایر دوبل) جمعا 1400 متر( بر روی دکل های داخل رودخانه جراحی در قسمت مشراگه کرد. وی با 
بیان اینکه این اقدام در مدت زمان 6 روز و بدون اعمال خاموشی انجام شده، تصریح کرد: هم زمان با نصب شیلد وایر، تعویض زنیجر مقره، رفع سیم 
الشگی، نصب گوی هشدار دهنده، نصب دمپر و کرونا نیز انجام شده است. مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 

بالغ بر ۵00 متر جاده دسترسی نیز به دلیل فقدان جاده مواصالتی به محل خط، نیز احداث شد.

رییس اداره امور مراتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان: 
خشکسالی های پی در پی چند سال گذشته عامل تضعیف مراتع و تشدید بیابان زایی

گرگان - خبرنگار فرصت امروز:  مهندس فرهنگ دوست خشکسالی های پی در پی در چند سال گذشته را سبب ضعیف شدن مراتع و تشدید 
بیابان زایی اراضی منطقه دانست.ایشان در ادامه تصریح کرد:" به منظور کنترل بیابان زایی اجرای پروژه ها با مشارکت مرتعداران،مجریان طرح های 
مرتعداری و مدیران عامل شرکت های تعاونی مرتعداری در شهرستان مراوه تپه انجام می گیرد."فرهنگ دوست ادامه داد:" در راستای احیا و اصالح 
مراتع شهرستان مراوه تپه پروژه های بوته کاری به مقدار 200 هکتار، کپه کاری ۵0 هکتار و قرق و حفاظت با مشارکت کامل مرتعداران و مجریان 
طرح های مرتعداری اجرا می شود."وی گفت:" هدف از اجرای این طرح ها عالوه بر اصالح و احیای مراتع، بهبود پوشش گیاهی و تنوع گونه ای در 
طرح های مرتعداری می باشد."فرهنگ دوست ضمن اشاره به این نکته که اجرای این پروژه با اعتبار 4600 میلیون ریال بوده و از اواسط پاییز آغاز می 
گردد، خاطرنشان کرد:" عملیات اجرای بوته کاری با گونه های آتریپلکس کانی سنس و لنتی فورمیس و قیچ لوبیایی و عملیات کپه کاری با کاشت 

بذر گیاهان مرتعی از قبیل آگروپایرون، النگاتوم و یونجه اسکوتالتا انجام می شود."

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه منابع طبیعی گرگان با اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از انعقاد تفاهم نامه فی ما بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان گلستان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، ابوطالب 
قزلسفلو از انعقاد تفاهم نامه فی ما بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان خبر داد و اظهارکرد: 
این تفاهم نامه با هدف تداوم همکاری در زمینه های حفاظت از عرصه و اعیان جنگل آموزشی و پژوهشی شصت کالته و همچنین همکاری های علمی، آموزشی 
و پژوهشی انعقاد می شود.وی افزود: موضوع تفاهم نامه شامل فعالیت های حفاظت و حمایت از عرصه و اعیان جنگل، امور مطالعاتی، پژوهشی و آموزشی است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: مدت این تفاهم نامه یک سال است که پس از انقضاء آن مدت تفاهم نامه در صورت توافق به مدت 
دو سال دیگر قابل تمدید است.وی در خصوص تعهدات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، افزود: حفاظت و مراقبت از عرصه و اعیان جنگلی مورد 
تفاهم نامه، پیشگیری و ممانعت از قطع درخت، قاچاق چوب، ورود دام غیر مجاز، جلوگیری از تخریب و تجاوز و تصرف غیر قانونی در غرصه مورد تفاهم است.
قزلسفلو اظهار کرد: آموزش و افزایش مهارت های نیروهای طرح بر عهده دانشکده علوم جنگل است.وی یادآور شد: صدور مجوز های الزم جهت نشانه گذاری و 
قطع درختان بر اساس در خواست کتبی دانشکده علوم جنگل در راستای اجرای پروژه های دانشجویی، پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه و همکاری های اطالعاتی، 

فنی و بازدید های مشترک در چهارچوب قوانین سازمان جنگل ها از تعهدات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان است.

قاسمی: پیاده روی اربعین حسینی بیانگر وحدت مسلمانان جهان است
قزوین  - خبرنگار فرصت امروز: داریوش قاسمی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین، گفت: وحدت و همدلی مسلمانان جهان 
ریسمانی است که پاره نخواهد شد و این موضوع با حماسه ای که مسلمانان در پیاده روی اربعین حسینی می آفرینند برای دشمنان اسالم 
تبیین می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین، قاسمی مدیرعامل این سازمان افزود: یکی از مهم ترین اتفاقاتی 
که در تاریخ جهان اســالم هر ســال رخ می دهد پیاده روی اربعین حسینی است که با شور حسینی، ارادت و معرفت همراه است. قاسمی 
عنوان کرد: خلق چنین حماسه ای نیازمند زیرساخت هایی است که توسط مسئوالن ایجاد می شودکه شامل زیر ساخت های فنی و فرهنگی 
چون تبلیغات محیطی و اطالع رسانی می شود.وی افزود: سازمان زیباسازی شهرداری با نصب پرچم های مشکی و ریسه های عزا شهر را 
برای برگزاری مراسم اربعین حسینی آماده کرده است. قاسمی یادآور شد: نصب بنر بر روی عرشه پل های سطح شهر برای اطالع رسانی 
شهروندان از تجمع عزاداری هم یکی دیگر از اقدامات این سازمان برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین اباعبداهلل الحسین)ع( بوده است.

رییس تربیت بدنی و هیأت والیبال نیروهای مسلح شاهرودخبرداد:
برگزاری مسابقات قهرمانی والیبال نیروهای مسلح کشور اول بهمن ماه در شاهرود

شاهرود_ حســین بابامحمدی : رییس تربیت بدنی و هیأت والیبال نیروهای مسلح شاهرود در 
گفتگو با خبرنگار ما گفت: نخســتین دوره از مسابقات والیبال نیروهای مسلح استان سمنان با حضور 
7 تیم در دو گروه 3و 4 تیمی به میزبانی نیروی انتظامی شهرســتان شــاهرود به مدت ۵روز  در سالن 
ولی عصر)عج(شهرداری شــاهرود برگزار گردید. حسین زهرابی گفت :پس از برگزاری 13 بازی ،لشکر 
۵8ذولفقار شاهرود، ناجا شهرستان شاهرود و گروه10محرم به ترتیب به مقام های اول تا سومی دست 
پیدا کردند. وی در ادامه افزود: تیم پادگان امام رضا )ع( شاهرود نیز مقام اخالق این دوره از مسابقات را 
کسب کردو در پایان جوایز نقدی ، لوح تقدیر و سپاس به تیم های برتر توسط مقام های  ارشد نظامی 
شاهرود اهدا گردید. حسین زهرابی بیان داشت: این دوره از لحاظ کمیت و کیفیت در سطح بسیار باال و قابل قبولی بود و با توجه به استقبال 
خوب تیم های استان مقرر گردیدمسابقات قهرمانی والیبال نیروهای مسلح کشور از اول بهمن ماه سال جاری با حضور 18 تیم از سراسر 

کشور در شاهرود برگزار گردد.

پوشش خدمات آبفا در مرز خسروی از دروازه ورودی استان تا داخل خاک عراق
کرمانشاه - خبرنگار فرصت امروز:  منیر دشتی: مهندس علیرضا تخت شاهی رئیس قرارگاه اربعین وزارت نیرو در استان کرمانشاه گفت: 
شرکت آبفا از بدو ورود زائرین به استان تا شهر منذریه خدمات شبانه روزی  ارائه میدهد. رییس شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان گفت: 
شرکت آب و فاضالب با استقرار 30 دستگاه تانکر سیار آبرسان و تعداد 3 خط تولید بسته بندی آب آشامیدنی، خدمات مطلوبی به زائرین حسینی 
ارائه می نماید. مهندس تخت شاهی گفت: جهت رفاه حال زائرین در آنسوی مرز خسروی و در شهر منذریه نیز از آبهای بسته بندی باکیفیت و 
تانکرهای آبرسان سیار آبفا استفاده می شود. علیرضا تخت شاهی در پایان افزود: سالمت آب توزیع شده در بین زائران و موکب های بین راهی برای 

این شرکت بسیار اهمیت دارد و واحد سیار کنترل کیفیت و بهداشت آب در تمام نقاط استان کار آزمایش و کنترل سالمت آب را انجام میدهند.

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مراکز بهداشتی درماني غرب استان
ساری – دهقان : دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سفر به 
غرب استان ضمن برگزاري نشست با نماینده مردم منطقه در مجلس شوراي اسالمي و گفت و گو 
با مسئولین شهرستانهاي رامسر و تنکابن از پروژه هاي حوزه سالمت این شهرستان ها بازدید کرد. 
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتر سید عباس 
موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکي مازندران صبح امروز در سفر به غرب استان مازندران ابتدا با 
حضور در شهرستان رامسر در نشستي که با حضور دکتر شمس اهلل شریعت نژاد نماینده مردم تنکابن، 
رامسر و عباس آباد در مجلس شوراي اسالمي و فرماندار این شهرستان رامسر برگزار شد با بیان این 
که ساخت بیمارستان هاي متعدد در سطح استان در گذشته سبب شده زیرساخت هاي جدید حوزه درمان در دل این بیمارستان ها احداث شود که این 
مسئله مشکالتي را به وجود آورده است.  دکتر موسوی به طوالنی بودن روند احداث بیمارستان ها در سطح کشور اشاره کرد و ادامه داد: پیش از اجراي طرح 
تحول سالمت متوسط ساخت بیمارستان ها از زمان کلنگ زني تا راه اندازي 19 سال بود که پس از اجراي طرح تحول سالمت در دوران دولت تدبیر و امید 
این مدت به 11 سال رسیده است. وی اضافه کرد : این درحالی است که بسیاري از اعتبار بخشي هاي حوزه درمان با توجه به سرعت رشد استانداردهاي این 
حوزه تا پایان ساخت یک پروژه بیمارستاني تغییر مي کند و لذا بسیاري از بیمارستان هاي ما با استانداردهاي جدید فاصله دارند و نمي توانیم مجوز هاي 
الزم را دریافت کنیم. در ادامه بازدیدهای رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نوبت به بیمارستان امام خامنه اي عباس آباد رسید . در این بازدید نماینده 
مردم تنکابن ، رامسر و عباس آباد در مجلس شوراي اسالمي حضور داشتند. پایان بخش برنامه های حضور دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم 

پزشکي مازندران در غرب استان بازدید از پروژه اورژانس در حال احداث بیمارستان شهید بهشتي شهرستان نوشهر بود.

در بازدید شهردار رشت ؛ مشکالت و مسائل کارخانه آسفالت شهرداری 
رشت بررسی شد

 رشت- مهناز نوبری:  دکتر ناصر حاج محمدی در بازدید از کارخانه آسفالت شهرداری به بررسی و ارزیابی مسائل این کارخانه پرداخت.
در این برنامه بازدید میثم حرفت خواه سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت به تشریح عملکرد و اقدامات کارخانه 
تولید آسفالت شهرداری پرداخت.شهردار رشت هم با تاکید بر اینکه برای اجرای موفق پروژه نهضت آسفالت در شهر، این کارخانه باید با تمام 
توان و امکانات به تولید آسفالت مبادرت ورزد، خواستار تالش مضاعف همگان شد.دکتر ناصر حاج محمدی همچنین قول داد همه مسائل 

و مشکالت مرتبط با کارخانه تولید آسفالت شهرداری را با جدیت پیگیری نماید.
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باز هم ش��نبه از راه رسید. صدای آزاردهنده زنگ ساعت سکوت لذت بخش را 
می شکند. چند بار دکمه »ُچرت« )snooze( ساعت را می زنیم و به تخت خواب 
می چس��بیم. بعد درس��ت زمانی که عقربه س��اعت به 8 می رس��د، تمام عضالت 
بدن م��ان درد می گی��رد. نهایتا به محل کار می رس��یم و کامپیوت��ر روی میز را 
روش��ن می کنیم. همه چیز به نظر طبیعی می آید، جز ذهنی که به هر سو سرک 
می کشد. اگر موقعیت باال برای تان آشناست، احتمال دارد که درگیر بی حوصگی 
و خستگی در محل کار باشید و حاال به سراغ این نوشته آمده اید تا از این شرایط 
آزاردهن��ده خالص ش��وید. در اینجا به دالیل ایج��اد بی حوصلگی در محل کار، 
عواقب کمتر شناخته ش��ده آن و راهکارهایی برای رفع خس��تگی و بی حوصلگِی 

کاری نگاه می کنیم.
دلیل واقعی بی حوصلگی و خستگی در محیط کار

بی حوصلگی ناشی از مشکالت احتمالی محل کار است:
1. عالیق شما با کاری که می کنید همخوان نیست

اتفاق نادری نیست که کارمان با آنچه برای مان جالب است منطبق نباشد، اما 
ممکن اس��ت گاهی متوجه این ناهماهنگی نباشیم. خوب است به این فکر کنیم 

که چرا این شغل را انتخاب کرده ایم و در آن مشغول به کار شدیم:
• درآمد قابل توجهی داشت؟

• گزینه دیگری جز آن مصاحبه کاری نداشتیم؟
• فقط احتیاج به محیط تازه ای داشتیم؟

اگ��ر موارد باال دالیل عمده ما برای انتخاب ش��غل فعلی مان بوده اس��ت، باید 
درباره عالقه مان به این کار بازنگری کنیم.

2. از توانایی های تان به قدر کافی استفاده نمی کنید
ه��ر کس نقاط قوت و اس��تعدادی دارد. ه��رگاه توانایی های م��ا به تمامی در 
شغل مان به کار نیاید، ممکن است وظیفه محول شده اصال چالش برانگیز به نظر 
نرس��د. بدتر از همه، ممکن است در ارزشمندی  خود برای شرکت تردید کنیم و 

به تدریج انگیزه کاری خود را از دست بدهیم.
3. فرصت های رشد و یادگیری کمی دارید

تص��ور کنی��د یک وظیف��ه ثابت را تا دو هفت��ه یا دوماه یا دو س��ال یا بارها و 
بارها انجام دهید. احس��اس تان چه خواهد بود؟ مطمئنم که همگی تا حد مرگ، 

بی حوصله خواهیم شد.

اگر محل کارتان فرصت های کافی برای رشد و یادگیری فراهم نمی کند و قادر 
به مش��اهده پیشرفتی نیس��تید، کم کم ناامید می شوید و درباره کارتان احساس 

بی حوصلگی می کنید.
4. اتالف وقت زیادی دارید

داش��تن زمان تنفس در محل کار ضروری اس��ت، اما وقت آزاِد بیش از اندازه 
دردس��رزا اس��ت. وقتی زمان بطالت زیاد باش��د، ذهن  به این شاخه و آن شاخه 
می پرد: به این فکر می کنیم که کجا غذا بخوریم و یا به مشکالت رابطه های مان 

یا حرفی که همسایه امروز زده است فکر می کنیم.
هرچند ذهن مش��غول می ش��ود، اما دلی��ل پیدایش این افکار این اس��ت که 

حوصله مان سر رفته است.
5. احساس خستگی و فرسودگی می کنید

اهدافی که در زندگی دنبال می کنیم و مس��ائلی که باید بیرون از محیط کار 
به آنها رسیدگی کنیم فراوان است. وقتی با سایر بخش های زندگی خیلی درگیر 
باشیم، توجه و انرژی خود را به سادگی از کار منحرف می کنیم. هرچه برای انجام 
وظایف کاری تالش کمتری انجام دهیم، عالقه و دلبس��تگی ما به کارمان کمتر 

می شود؛ همین مسئله حتی بیشتر ما را به بی حوصلگی سوق می دهد.
6. هدف روشنی ندارید

افرادی که به مدت طوالنی در یک پُست مشغولند، به آسانی احساس می کنند 
که راه را گم کرده اند.

به مرور، در مورد اینکه از ش��غل مان چه می خواهیم دچار سردرگمی می شویم. 
ب��ه روال تکراری روزها عادت می کنیم و کم کم ش��ور و عالق��ه خود به کار را از 

دست می دهیم.
عواقب کمتر شناخته شده اعتنا نکردن به بی حوصلگی

ممکن اس��ت فکر کنید اشکالی ندارد اگر رسیدگی به بی حوصلگی را به وقتی 
دیگ��ر موکول کنید، اما هرچه بیش��تر بی حوصلگی را نادی��ده بگیرید، با عواقب 
بیشتری رو به رو می شوید. بی حوصلگِی خود را جدی بگیرید؛ این حالت می تواند 

عواقبی داشته باشد!
افزایش استرس

تعدادی از شرکت کنندگان کارگاه کاهش استرس این گونه نظر دادند:
• کارهای کسل کننده می توانند واقعا استرس آور باشند؛

• این احس��اس ک��ه مهارت های م��ان در کار فعلی مان به ه��در خواهد رفت، 
می تواند موجب استرس شود.

اکتساب عادات بد
به گم��ان متخصص��ان، افراد با زی��اده روی در مصرف غذاهای ناس��الم و انجام 
کارهای خطرناک در محل کار، بی حوصلگی خود را تسکین می دهند. زمانی که 
به خس��تگی و بی حوصلگی مان رس��یدگی نمی کنیم، ممکن است جایی دیگر به 

محرکی پناه ببریم تا بر بی حوصلگی فائق شویم.
کاهش سالمت روانی

پژوهش��ی نشان می دهد جوانان یا تازه فارغ التحصیل شدگان ممکن است دچار 
افسردگی یا خمودگی شوند؛ زیرا آنها »خود را مجبور به انجام کارهایی می بینند 

که موجب رشد و خشنودی آنها نیست.«
بازدهی پایین

همان ط��ور که پیش  از  این اش��اره کردیم، وقتی ب��رای انجام کار بی حوصله و 
بی عالقه باشیم، بازدهی کارمان افت شدیدی می کند.

6 راهکار برای رفع خستگی و بی حوصلگی در محل کار
بی حوصلگی خود به خود از بین نمی رود و باید برایش کاری کرد. ببینیم چطور 
می ش��ود بی حوصلگی را رفع کرد. خوشبختانه راه هایی برای تغییر اوضاع وجود 

دارد:
1. درباره شرایط کاری خود با رئیس یا سرپرست تان گفت وگو کنید

اگ��ر رئیس یا سرپرس��ت تان به بازخورد عالقه مند اس��ت، صحبت کردن با او 
همیش��ه برای تان خوب خواهد بود. آنها قاعدتا همان آدم هایی هس��تند که باید 
حرف ت��ان را ب��ه آنها بزنید؛ چون می توانند ش��ما را درک کنند و کاری برای تان 
انجام دهند. می توانید درخواس��ت وظایف دشوارتر یا کاری را داشته باشید که با 
عالیق تان همسو اس��ت. این پیشنهاد نه تنها به رفع بی حوصلگی  کمک می کند، 

بلکه رئیس تان از اشتیاق شما برای رشد و یادگیری سپاس گزار خواهد بود.
2. بیشتر از چیزی که از شما انتظار می رود انجام دهید

برای اس��تفاده کامل از توانایی و زمان تان، سعی کنید بیشتر از نیاز رئیس تان 
کار کنی��د. پس از اتمام وظایف تکراری و س��اده، زمان��ی را صرف انجام وظایف 
خ��ارج از دایره مس��ئولیت تان کنی��د. به مروِرزم��ان، رئیس ت��ان متوجه اخالق 
کاری ش��ما می ش��ود و آن را تصدیق خواهد کرد. در آینده ممکن است وظایف 

جالب توجهی به شما محول شود که مشتاق نگه تان دارد!
3. در وقت آزاد، مهارت های تازه بیاموزید

اگر اوقات بی کاری تان زیاد اس��ت، دانش خ��ود را افزایش دهید و چیزی تازه 
یاد بگیرید. کس��ی که همه فن حریف باشد، همیش��ه در چشم رؤسا می درخشد. 
مثال اگر در گروه طراحی کار می کنید ولی با نرم افزارهای طراحی آشنا نیستید، 

خودآموزی در این زمینه فرصت خوبی برای تان است.
4. بدانید چه انتظاری از کارتان دارید

دانستن انتظارات اهمیت دارد زیرا شناسایی اهداف می تواند ایجاد انگیزه کند! 
خوب اس��ت برای کشف و تعیین اهداف و آنچه مشتاقش هستید وقت بگذارید، 
اما لطفا فراموش نکنید که این موارد را یادداش��ت کنید و به عنوان یادآور به میز 
کارتان بچس��بانید. همچنی��ن اگر به کمک نیاز داری��د، می توانید از توصیه های 

موفقیت شغلی »چطور« بهره بگیرید.
5. استراحت کنید تا فرسوده نشوید

استراحت برای سفر طوالنی پیِش رو حکم مرحله مقدماتی را دارد. هرگز برای 
اس��تراحت کردن تردید نکنید زیرا به آن نیاز دارید! اگر قصد دارید به موفقیت 
بیش��تری برسید، استراحت برای تان ضروری است. قدرت یک استراحت کوتاه را 

دست کم نگیرید.
6. اگر شغل تان مانعی برای شماست، ترکش کنید

اگر همچنان بعد از به کار بس��تن تمام توصیه های باال، کارتان را خسته کننده 
و کس��ل کننده می دانید، باید به فکر ترک ش��غل فعلی تان باشید. فرصت شغلی 
همه جا هس��ت؛ ممکن است شغلی بهتر منتظر شما باشد. تغییری در زندگی تان 

ایجاد کنید و با خودتان مهربان تر باشید.
سخن آخر

زمانی که در محل کار خسته و بی حوصله هستیم، در واقع با عالمت هشداری 
مواجهیم که نباید آن را نادیده بگیریم. این احس��اس می تواند نش��انه ای از این 
باشد که هدفی را در زندگی گم کرده ایم. اگر اجازه بدهیم این بی حوصلگی ادامه 

پیدا کند، سالمت روان و شادی خود را در معرض خطر قرار داده ایم.
هر روز یک کار تکراری را انجام ندهید که شما را بی حوصله می کند. تغییری 

ایجاد کنید تا شوروشوق دوباره ای به کار و زندگی تان بدهد.
lifehack/chetor:منبع

۶ علت بی حوصلگی در محیط کار؛ عواقب و راه های درمان آن
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وقتی پشت میز می نش��ینید و برای نیاز کس��ب و کارتان به دنبال 
راه حل هس��تید، اولین س��وال تان باید این باشد: »پشت نیاز کسب و 

کارتان، کدام نیاز انسانی وجود دارد؟«
چه ویژگی مثبتی در رویکرد تفکر طراحی وجود دارد که می تواند 

کمک  کننده باشد؟ 
تفکر طراحی فرآیندی برای حل مساله خالق است. تفکر طراحی 
ریشه انسانی دارد و سازمان ها را تشویق می کند، روی افرادی تمرکز 
کنند که برای آنه��ا به وجود آمدند. در نتیجه محصوالت، خدمات و 

فرآیندهای داخلی سازمان بهبود خواهد یافت.
زیبای��ی تفکر طراحی در این اس��ت ک��ه فاکتورهای مهمی با هم 
ترکیب می شوند تا یک رویکرد قابل تکرار را ایجاد کنند. در این نوع 
تفکر نقش��ه راهی وجود دارد که ش��ما را در جهت رسیدن به راه حل 

کمک می کند.
این رویکرد معموال با تشخیص یک سوال چالشی شروع می شود، 
به گونه ای که به ش��ما و تیم تان انگیزه می دهد در مورد کس��انی که 

واقعاً برای آنها طراحی می کنید و به آنچه واقعاً نیاز دارند، فکر کنید.
در مرحله بعد، تفکر طراحی برای ش��ما الهام بخش خواهد بود. درباره 

روش های کار کردن   تان مجددا فکر می کنید. احتماال از خودتان می پرسید: 
چه راه حل های دیگری در جهان می تواند به شما کمک کند؟ از راه حل ها و 
روش های جدید برای کنارزدن راه حل های واضح گذشته استفاده می کنید 

و کم کم به ایده های موفقیت آمیزی می رسید.
چرخه تفکر طراحی شامل مشاهده برای کشف عوامل ناخوشایند 
یا محدودیت ها در وضعیتی خاص است که به ایجاد فرصت، ایده های 
خالقانه و نوآوری می پردازد و در آخر راه حل ها را مورد آزمون و بررسی 

قرار می دهد.
چرخه تفکر طراحی در 8 گام:

1.کشف کنید: موضوعی استراتژیک را انتخاب کنید و به جمع آوری 
داده بپردازید. نیازهای برآورده نشده را شناسایی و درک کنید.

2. از زاویه ای جدید به موضوع نگاه کنید: به جس��ت وجوی الگوها 
و بینش ها بپردازید. فرضیه س��ازی کنید و دامن��ه ای را برای موضوع 

تعریف کنید.
3. مفاهیم را در ذهن خود پرورش دهید: مغزتان را با محرک های 

مختلف تغذیه کنید. تمرکز و تفکر داشته باشید.
4. ایده پ��ردازی کنید: تجربه کنید. به جس��ت وجوی فرصت های 
ممکن بپردازید. آینده مطلوب تان را تجسم کنید. در تیم های مختلف 

خلق مشترک داشته باشید. ایده های تان را به اشتراک بگذارید.
5. ارزیابی و پاالیش ایده ها: هنگام ارزیابی ایده ها از خود بپرس��ید 

چه چیزیی برای شما امکان پذیر و مطلوب است؟ چه محدودیت هایی 
برای تان وجود دارد؟

6. نمونه س��ازی کنید و آن را تس��ت کنید: بزرگ فکر کنید و در 
مقی��اس کوچک اجرا کنید. از بازخورد کاربران نهایی درس بگیرید و 

اقدامات بعدی تان را تصحیح کنید.
7. ارائه: اکنون تس��ت نهایی را انجام دهید و پس از تایید ش��روع 

کنید.
8. تکرار و سنجش: دائما در حال ارزیابی یادگیری،  خلق و نوآوری 

باشید.
با افراد در ارتباط باشید. ببینید چه نیازها و خواسته های 
برآورده نش��ده ای دارند. احتم��اال اف��کار و ایده هایی برای 
پاس��خ به این نیازها در ذهن تان مجسم می شود. االن وقت 
ساختن نمونه اولیه  اس��ت. به احتمال زیاد نمونه اولیه تان 
کار نمی کند و شکس��ت می خورید. پس دوباره سعی کنید. 
ش��اید زمان بر باشد، اما باالخره ایده ای را پیدا می کنید که 

به خوبی اجرا و پیاده سازی می شود.
برای موفقیت در تفکر طراحی شاید مجبور بشوید کارهای مهمی 
را انجام بدهید که خارج از حوصله شما باشد، اما به خاطر بسپارید در 

استفاده از این رویکرد هرگز نباید خسته شوید.
modirinfo :منبع

حل مساله خالقانه از مسیر تفکر طراحی

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

نویسنده: نازنین توکلی
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

بررسی یک ترند مشهور در حوزه کسب و کار
آیا ما برای کارآفرینی مستقل ساخته شده ایم؟

دنیای کس��ب و کار در طول چند س��ال اخیر تغییر و تحول بسیار زیادی به خود دیده است. دیگر الگوهای کسب و 
کار قدیم جایی در دنیای مدرن ندارد. این امر افق های تازه ای به روی ما گش��وده اس��ت. به این ترتیب دیگر نیازی به 
فعالیت س��نتی در حوزه کسب و کار نیست. کارآفرینی ش��اید مفهوم مدرنی نباشد، اما در دوره معاصر به شدت مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. همین امر مردم بس��یار زیادی را به خود جلب کرده اس��ت. امروزه ش��مار فزاینده ای از مردم 
تمایل به فعالیت به عنوان کارآفرین مستقل دارند. براساس مطالعه ای از سوی انجمن کارآفرینی ایاالت متحده اکنون 
پررونق ترین زمان برای فعالیت به عنوان کارآفرین مستقل است. براساس پژوهش انجمن کارآفرینی امروزه بیش از 53 
میلیون نفر در ایاالت متحده و کانادا در حال فعالیت به عنوان کارآفرین مستقل هستند. بی تردید این رقم در سراسر 
جهان بسیار بیشتر خواهد بود. براساس مطالعه موسسه Inc بر روی فعالیت کارآفرینی مستقل میزان درآمد کل این 
حوزه در س��ال بالغ بر یک تریلیون دالر اس��ت. بدون ش��ک این رقم جذابیت های بسیار زیادی دارد. درست به همین 

خاطر شمار روزافزونی از مردم وسوسه ورود به این حوزه را دارند. 
نکت��ه جال��ب در مورد حوزه کارآفرینی مس��تقل دامنه وس��یع اش اس��ت. خدم��ات حمل و نقل، پزش��کی و حتی 
برنامه نویس��ی در این حوزه جای می گیرند. به این ترتیب افراد با هر س��طح توان و دانشی امکان ورود به آن را خواهند 
داش��ت. اگر میزان درآمد باالی حوزه کارآفرینی مس��تقل به طور کلی را با درآمد س��اعتی 28 دالر یک برنامه نویس 
معمولی مقایس��ه کنیم، جذابیت های حوزه نخس��ت بسیار بیشتر به چش��م خواهد آمد، با این حساب تمایل مردم به 
فعالیت در حوزه کارآفرینی مس��تقل جای هیچ تعجبی ندارد. اکنون نس��ل جوان یا Z بیش از هر زمان دیگری درگیر 
بازار کار ش��ده اند. این امر جس��ت وجوی آنها برای ش��غل را افزایش می دهد. نس��ل جوان تازه در ابتدای شکل دهی به 
کارنامه حرفه ای اش قرار دارد. به همین خاطر هیچ مش��کلی با ریس��ک و خطر کردن ندارد. همین امر به آنها آمادگی 
مناس��بی برای ورود به عرصه کس��ب و کار مستقل می دهد. شاید یک فرد میانسال و دارای تجربه ای مناسب در زمینه 
کس��ب و کار تخصصی ش��جاعت الزم برای ورود به حوزه های موردنظر را نداشته باش��د. براساس نظرخواهی موسسه 
Tech Church نزدیک به 70درصد از نسل جوان )افراد بین 18 تا 22 سال( تمایل به فعالیت مستقل دارد. این امر 
در مورد افراد میانس��ال به طور معناداری به 40درصد کاهش می یابد، بنابراین حوزه فعالیت مس��تقل بیشتر با روحیه 

و موقعیت جوانان سازگاری دارد. 
بدون تردید فعالیت به عنوان کارآفرینی مس��تقل جذابیت های بس��یار زیادی دارد، با ای��ن حال آیا همه افراد برای 

فعالیت مستقل ساخته شده اند؟ در ادامه هدف من بررسی این موضوع کلیدی خواهد بود. 
1. استرس های کسب درآمد به شیوه مستقل

بسیاری از ما در طول عمرمان فقط به شیوه کارمندی زندگی کرده ایم. این امر دست کم امنیت مالی مناسبی پدید 
می آورد. یک کارمند در پایان ماه مقدار مش��خص و از قبل تعیین ش��ده ای حقوق دارد. به این ترتیب دیگر نیازی به 
نگرانی در زمینه تامین نیازهای اولیه نخواهد بود.  اگر مایل به ورود به حوزه کارآفرینی مس��تقل هس��تید، باید درکی 
جامع از آن داشته باشید. در غیر این صورت با دشواری های زیادی مواجه خواهید شد. نگرانی از احتمال کسب درآمد 
اندک در طول کارآفرینی مس��تقل همیش��ه پر از استرس خواهد بود. همین ترس بسیاری از افراد را به سوی اکتفا به 
شغل فعلی شان سوق می دهد. به هر حال از دست دادن درآمد ماهانه و امنیت شغلی نگرانی های روحی بسیار زیادی 
به همراه خواهد داش��ت. کمتر کس��ی، به ویژه در دوره میانس��الی، چنین ریس��کی را می پذیرد. ماموریت شما در این 
بخش پاسخگویی به پرسش درباره توانایی تان برای کنار آمدن با دشواری های روحی کارآفرینی مستقل خواهد بود. 

2. مزیت اصلی کار مستقل: آزادی به نهایت
بدون تردید بهره مندی از آزادی بی نهایت رویای هر کارمندی محس��وب می ش��ود. اینکه در زمان و مکان مورد عالقه مان 
کار کنیم، مزیت کمی محسوب نمی شود. همین امر موجب عالقه بسیاری از افراد به حوزه کسب و کار مستقل شده است، 
بنابراین آنها حتی حاضر به ریسک بر روی تمام زندگی شان برای تحقق این هدف نیز می شوند. من به عنوان یک کارآفرین 
مستقل تجربه های جالبی در مورد زمان و مکان کار کردن دارم. به عنوان مثال اغلب مقاله های خود برای سایت های تحلیلی 
را در حین سفر با هواپیما می نویسم. بی تردید این امر عجیب به نظر می رسد، اما من لذت بسیار زیادی از این الگوی زندگی 

می برم، بنابراین روحیه ام با زندگی کارآفرینی به صورت مستقل هماهنگی باالیی دارد. 
3. آیا توان چشم پوشی از بیمه درمانی را داریم؟

یکی از مزیت های فعالیت به عنوان کارمند یک شرکت امکان بهره مندی از خدمات درمانی و به طور مشخص بیمه 
درمانی اس��ت. وقتی از فعالیت در یک ش��رکت کناره می گیریم، در عمل چنین مزیتی را از دست می دهیم. صرف نظر 
از بیمه درمانی ش��جاعت بس��یار زیادی می خواهد. نظر من در این مورد ترک ش��غل فعلی مان فقط در صورت داشتن 
ایده های جذاب و س��نجیده اس��ت. به هر حال ایده ما باید ارزش ترک موقعیت موردنظر را داش��ته باش��د. در غیر این 

صورت احتمال مواجهه با شکست افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
4. عدم نیاز به حضور مداوم در دفتر کار به مثابه بهشت آرزوها

یکی از دش��واری های کار روزانه به عنوان کارمند یک ش��رکت ضرورت حضور در دفتر کار اس��ت. این امر به تدریج 
همه ما را بدل به ماش��ین می کند. افراد میانس��ال با تجربه سال ها حضور در شرکت به هنگام ساعت 8 صبح به خوبی 
صحب��ت من را درک می کنند. اینک ما ه��ر روز صبح زود کار کنیم، هیچ نکته جالبی به همراه ندارد. به همین خاطر 
ترجیح اغلب افراد به هنگام انتخاب کارآفرینی مستقل عدم حضور مداوم در دفتر کار است. این امر به نوعی مهم ترین 
مزیت کارآفرینی مس��تقل محس��وب می شود. بدون تردید برخی از افراد حضور رأس ساعت در محل کار و ترک آن در 
س��اعت مش��خص را دوست دارند. به این ترتیب کار بدون برنامه مشخص برای آنها بسیار زجرآور خواهد بود. بی تردید 
چنین افرادی روحیه و توان کار مستقل را نخواهند داشت، بنابراین کار معمولی بهترین گزینه برای آنها خواهد بود. 

5. ضرورت های کار در خانه
وقتی از کار در خانه حرف می زنیم، معنای آن عدم پایبندی به اصول مش��خصی نیس��ت. دورکاری یا کار در خانه 
دش��واری های بسیار زیادی به همراه دارد. به همین خاطر اغلب کارآفرینان قید آن را می زنند. یکی از عیب های اصلی 
کار در خانه وجود المان های حواس پرت کن بس��یار زیاد اس��ت. تلویزیون، حیوانات خانگی، فرزندان و حتی یخچالی پر 
از خوراکی توان کاهش سطح تمرکز ما را دارد. به این ترتیب بسیاری از برندها علی رغم امکان دورکاری کارمندان به 

آن تمایلی نشان نمی دهند. 
۶. مزیت داشتن کار پاره وقت در کنار کارآفرینی مستقل

در اینجا نیز با یکی دیگر از مزیت های کارآفرینی مستقل مواجه هستیم. اغلب کارآفرین های مستقل در سطح خرد 
دارای کارهای جانبی متعددی هستند. به این ترتیب امکان فعالیت مناسب برای آنها فراهم می شود. این امر دست کم 
کسب اندک درآمد تضمین شده در پایان ماه را به همراه دارد. شاید برای بسیاری از افراد کسب و کار مستقل به شیوه 
مذکور بسیار جذاب باشد، اما برخی دیگر این شیوه را مناسب ندانند. انتخاب حوزه کارآفرینی مستقل به طور مشخص 
بستگی به سلیقه، توان و روحیه ما دارد. بررسی بخش های مختلف این مقاله و پاسخگویی صادقانه به آنها وضعیت ما 
در مواجهه با تناسب مان برای کارآفرینی مستقل را نشان می دهد. در نهایت براساس وضعیت کلی مان باید تصمیم به 

ورود به دنیایی تازه یا ادامه روند عادی کاری مان بگیریم. 
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