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آلودگی هوا چطور رشد اقتصادی را از بین می برد؟

تنگنای اقتصاد سبز 
در ایران

این روزها آلودگی هوای تهران دوباره خبرساز شده است. آمارهای رسمی از کیفیت هوای پایتخت نشان می دهد در روزها و 
هفته های گذشته، ساکنان تهران هوای »پاک« به خود ندیده اند. این درحالی است که هوای تهران در پاییز سال گذشته تمیز 
و سالم بود و همین باعث شده بود تا امسال هم بسیاری از شهروندان تهرانی به انتظار پاییز پاک دیگری در پایتخت به نظاره 
بنشینند، اما آسمان تهران به ویژه در تعطیلی میانه آبان ماه در وضعیت »نارنجی« قرار داشت و شاخص کیفیت هوای تهران در 
روزهای پانزدهم، شانزدهم و هفدهم آبان با عبور از سطح عددی ۱۰۰، پایتخت را در وضعیت »ناسالم برای گروه های حساس« 
قرار داد. جالب آنکه، ذرات آالینده موجود در هوای تهران در این سه روز تعطیالت، به جای آنکه روند کاهشی به خود بگیرد...

خبرهای وزیر اقتصاد از خصوصی سازی شرکت های دولتی

»عبور از تالطم« به روایت دژپسند
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قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای 1500 تومان و هر لیتر بنزین آزاد 3 هزار تومان شد

جزییات مهم سهمیه بندی بنزین

آیا برای موفقیت در محل کار خود باید با سختی  مواجه شد؟
تکنیک های مذاکره حرفه ای برای ساماندهی معامله های کاری

طراحی استراتژی روابط عمومی با هدف افزایش فروش
تحول دنیای تبلیغات با ترکیب سرگرمی و خالقیت

ترندهای بازاریابی شبکه های اجتماعی در سال 2019
B2B بررسی 5 نکته طالیی بازاریابی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مایکروسافت اخالقی ترین شرکت 
در سال 2019 شناخته شده است

4
بانک هـا پـس از انقالب، نقـش مؤثری در تمـام بخش های 

اقتصـادی داشـته اند و جور تمام کم وکاسـتی های 
اقتصاد ایران را کشیده اند؛ چه در دوران جنگ و...

از بانکداری تا بنگاه داری

آیا بانک ها در دنیا از 
بنگاه داری منع می شوند؟

سرمقاله
نهاد نظارت و کنترل بر بازار؛ 

فرصت یا تهدید؟!

عملک��رد  اخی��ر،  روزه��ای  در 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان به عن��وان نه��اد 
حمای��ت و نظ��ارت ب��ر ب��ازار از 
و  کارشناس��ان  برخ��ی  س��وی 
م��ورد  اقتص��ادی  صاحب نظ��ران 
انتق��اد قرار گرفته اس��ت. با توجه 
به ای��ن نقدها می ت��وان در تبیین 
موض��وع مطرح ش��ده،  تحلی��ل  و 
نهادهای نظارتی  فلس��فه وجودی 
و کنترلی بازار را از منظر الزامات، 
ش��رح وظایف و اختیارات بررسی 
ک��رد بنابرای��ن پرسش��ی ک��ه در 
اینجا مطرح می شود این است که 
آیا نهاد نظ��ارت و کنترل بازار در 
اقتصادی هر کشوری  ساختارهای 
می توان��د به عنوان یک الزام مطرح 
باش��د؟ در ص��ورت مثب��ت بودن 
پاس��خ، س��وال بعدی ک��ه مطرح 
می شود آن است که چه ماموریت 
و وظایفی می توان برای این نهادها 

متصور شد؟ 
انجام ش��ده در  مطابق مطالعات 
این خصوص تاکنون فرآیند کنترل 
و نظارت بر بازار به اشکال مختلف 
در 62 کشور جهان شناسایی شده 
اس��ت که در بین آنها، کشورهای 
توس��عه یافته، در ح��ال توس��عه و 
اقتصاده��ای کمت��ر توس��عه یافته 

وجود دارند. 
ادامه در همین صفحه
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در عید بزرگ میالد باسعادت پیامبر اعظم )صلی اهلل علیه وآله( و امام صادق )علیه السالم( سران قوا، 
جمعی از مس��ئوالن نظام، سفرای کشورهای اسالمی و میهمانان شرکت کننده در اجالس بین المللی 

وحدت اسالمی، روز گذشته با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند.
ب��ه گزارش ایس��نا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی صب��ح جمعه در دیدار 
مس��ئوالن نظام، مهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اس��المی، سفیران کشورهای اسالمی و 
جمعی از قش��رهای مختلف مردم، علت مصائب امروز دنیای اس��الم به ویژه وضع تأسفبار فلسطین را 
ضعف اتحاد اسالمی دانستند و با تأکید بر اینکه محو اسرائیل به معنای محو رژیم جعلی صهیونیستی و 
حاکم شدن دولت منتخب صاحبان اصلی فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی است، خاطرنشان 
کردند: دشمنان اسالم و در رأس آنها آمریکا، با اصل اسالم و همه کشورهای اسالمی مخالفند و سالح 
اصلی آنها در منطقه ما »نفوذ در مراکز حس��اس و تصمیم گی��ر«، »ایجاد تفرقه در ملت ها« و »القای 
تسلیم مقابل آمریکا به عنوان راه حل مشکالت« است که نسخه عالج در مقابل این نقشه ها، روشنگری 
و ایستادگی در راه حق است. حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با تبریک خجسته میالد باسعادت 
نبی مکرم اسالم)ص( و حضرت امام جعفر صادق)ع(، پیامبر بزرگوار اسالم را »قرآن مجسم«، »برترین 
و باعظمت ترین مخلوق پروردگار« و »نور و وسیله حیات و روشنایی جوامع انسانی« خواندند و گفتند: 
بشریت به تدریج این حقایق را درک خواهد کرد و امیدواریم شاهد روزی باشیم که در ایام والدت این 

وجود مقدس، دنیای اسالم متبسم باشد و غم و اندوه بر لبان آن ننشسته باشد.
رهبر انقالب اس��المی با اشاره به نام گذاری ۱2 تا ۱۷ربیع االول به عنوان هفته وحدت در جمهوری 
اس��المی، وحدت را نه یک حرکت سیاس��ی و تاکتیکی بلکه »اعتقاد و ایمان قلبی به لزوم اتحاد امت 
اسالمی« دانستند و افزودند: این اعتقاد ریشه دار، حتی قبل از تشکیل جمهوری اسالمی نیز طرفداران 

مهمی از جمله مرجع بزرگ کل عالم شیعه، آیت اهلل بروجردی داشت.
ایش��ان با برشمردن مراتب وحدت، پایین ترین مرتبه و اولین قدم در اتحاد دنیای اسالم را »پرهیز 
جوامع، دولت ها، اقوام و مذاهب اسالمی از تعرض و ضربه زدن به یکدیگر« و »اتحاد در مقابل دشمن 
مشترک« خواندند و گفتند: در مراتب باالتر، کشورهای اسالمی باید با یکدیگر در علم، ثروت، امنیت و 
قدرت سیاسی در جهت دستیابی به تمدن نوین اسالمی هم افزایی و تالش کنند که جمهوری اسالمی 

نیز همین نقطه یعنی رسیدن به تمدن نوین اسالمی را هدف نهایی خود قرار داده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مصائب موجود در دنیای اس��الم از جمله قضیه فلس��طین و جنگ های 
خونین در یمن، غرب آس��یا و ش��مال آفریقا را ناشی از پایبند نبودن به اصل پرهیز از معارضه و اتحاد 
در مقابل دشمن مشترک دانستند و خاطرنشان کردند: امروز بزرگ ترین مصیبت دنیای اسالم، قضیه 

فلسطین است که ملتی را از خانه و وطن خود آواره کردند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مواضع روشن امام بزرگوار از آغاز نهضت اسالمی در اعالم خطر علیه 
نفوذ، دخالت و ظلم صهیونیسم، موضع جمهوری اسالمی ایران در قضیه فلسطین را موضعی قطعی 
و اصولی خواندند و گفتند: از ابتدای انقالب اس��المی تا به امروز همچنان بر این موضع باقی هستیم، 
یعنی بدون مالحظه و رودربایستی به فلسطین و فلسطینی ها کمک کرده و خواهیم کرد و این کار را 

وظیفه همه دنیای اسالم می دانیم.
ایش��ان با اشاره به تالش دش��منان برای تحریف معنای تأکیدات مکرر امام راحل و مسئوالن نظام 
اسالمی درخصوص »محو اسرائیل« گفتند: ما طرفدار فلسطین و استقالل و نجات آن هستیم و محو 
اسرائیل به معنای محو مردم یهودی نیست، چراکه ما با آنها هیچ کاری نداریم همچنان که در کشور 

ما نیز جمعی از یهودیان در کمال امنیت زندگی می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، محو اسرائیل را به معنای نابودی حکومت و رژیم تحمیلی صهیونیستی 
خواندند و تأکید کردند: مردم فلسطین چه مسلمان چه مسیحی و چه یهودی که صاحبان اصلی آن 
سرزمین هستند باید بتوانند خودشان دولت خود را انتخاب، و بیگانه ها و اراذل و اوباشی مانند نتانیاهو 

را بیرون و کشورشان را اداره کنند که البته این اتفاق خواهد افتاد.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه، دشمنی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دشمنان وحدت اسالمی را متوجه 
همه کشورهای اسالمی دانستند و افزودند: ماهیت اسالم، نفی ظلم و استکبار و سلطه است، بنابراین 
آنها با اصل اس��الم و همه کش��ورهای اسالمی مخالفند و این تصور که دشمنی آنها فقط با جمهوری 

اسالمی است، صحیح نیست.
ایشان با اشاره به تعابیر توهین آمیز آمریکایی ها درباره سعودی گفتند: اینکه آنها صریحاً می گویند 

سعودی ها غیر از پول چیز دیگری ندارند یعنی باید برویم و آنها را غارت کنیم که این دشمنی آشکار 
با یک کشور و ملت است و طرف های آنها باید بفهمند که در مقابل چنین توهین هایی با غیرت عربی 

و شرف اسالمی چه وظیفه ای دارند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حضور آمریکا در منطقه را موجب ایجاد ش��ر، فس��اد، ناامنی و تش��کیل 
گروه هایی از قبیل داعش دانس��تند و با تأکید بر لزوم آش��نا شدن ملت های مسلمان با چهره واقعی و 
نفاق آلود آمریکا افزودند: امروز سالح اصلی آمریکا در منطقه ما »نفوذ در مراکز حساس و تصمیم گیر«، 
»ایجاد تفرقه و تزلزل در عزم ملت ها«، »ایجاد بی اعتمادی میان ملت ها و دولت ها«، »دس��تکاری در 
ل مشکالت، رفتن زیر پرچم آمریکا و  محاسبات تصمیم گیران و وانمود کردن این مطلب است که حالاّ

تسلیم شدن« است که این سالح از سالح نظامی و سخت نیز خطرناک تر است.
رهبر انقالب اسالمی راه مواجهه با دشمنان را عمل به فرمان پروردگار یعنی ایستادگی در راه حق 
خواندند و افزودند: البته این ایس��تادگی سختی هایی نیز خواهد داشت اما تحمل این سختی ها عمل 
صالح است و نزد خداوند اجر خواهد داشت، ضمن اینکه تسلیِم دشمن شدن، سختی های بیشتری دارد 

و خداوند کسانی را که تن به ظلم دهند، مجازات خواهد کرد.
ایشان در بخش پایانی سخنان شان، هر سخن، حرکت و اقدام در دنیای اسالم در جهت »استقالل 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ملت های مسلمان«، »وحدت و اقتدار امت اسالمی«، »کمک به مردم و 
مستضعفان«، »تبلیغ حقایق و مقابله با موهومات« و »ترویج علم و تحقیقات از جمله انرژی هسته ای« 
را حسنه و عمل صالح دانستند و گفتند: انرژی صلح آمیز هسته ای نیاز ملت ها است اما انحصارطلبان 
غربی به دنبال آن هس��تند که این انرژی را در انحصار خود نگه دارند و در مقابل ش��رف و اس��تقالل 
ملت ها، آن را قطره قطره به آنها بدهند. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: غربی ها می دانند ما از لحاظ 
مبنایی و اعتقادی به دنبال س��الح هس��ته ای نیستیم، بنابراین علت مخالفت آنها با حرکت هسته ای 
جمهوری اس��المی، بازداش��تن ایران از دانش، صنعت و توانایی هس��ته ای است. رهبر انقالب اسالمی 
وظیفه روشنفکران و علمای دنیای اسالم را بسیار مهم دانستند و تأکید کردند: با قدرت از حق دفاع 
کنید و از دشمن نترسید و بدانید دنیای اسالم به فضل الهی در آینده نه چندان دور، تحقق آرزوهای 
درخشان خود را خواهد دید. همچنین پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، رئیس جمهور گفت: پیامبر 
بزرگوار اس��الم در ش��رایطی پا به عرصه وجود گذاشت که جهان سراسر تبعیض، جنگ و خون ریزی 
بود. پیامبر عزیز با خود کتاب آس��مانی، میزان، صداقت، عل��م، ایمان و وحدت و یگانگی را به ارمغان 
آورد و بهترین الگو را برای جهان و جامعه ارائه کرد. حسن روحانی، راه نجات مسلمانان در برابر تجاوز 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه و تالش آنها برای ایجاد تشتت و تفرقه را پیروی از رسول 
همیشه ستوده خداوند، حضرت محمد )ص( دانست و تاکید کرد که پیامبر با معجزه کتاب، حکمت، 
اخالق و سیاس��تش، تمدن نوینی را برای جهان به ارمغان آورد و امروز ما به عنوان مدعیان پیروی از 
پیامبر و ایجاد حکومتی برمبنای الگوی حکومت نبوی همانند او به دنبال امپراتوری نبوده و نیستیم. 
رئیس جمهور ادامه داد: در این روز میالد باسعادت، همه از خدا می خواهیم دنیای اسالم، متحد، برادر 
و در کنار هم بتواند در برابر انواع ظلم ها و تجاوزها به پیروزی بزرگ دست یابد. زاده امروز، در جهان 
و دنیایی پا به عرصه وجود گذاشت که سراسر آن را تبعیض، فساد، ظلم، جنگ و خونریزی فرا گرفته 

بود و افتخار آنها به قبیله، قدرت بازو و شمشیر و هدف آنها استیال بر اموال و سرزمین دیگران بود.
به گفته روحانی، زنان در این دوران به عنوان شهروندان درجه دوم در جامعه محسوب می شدند و 
جنگ خونینی بین قبایل، ادیان و مذاهب در طول آن دهه ها استمرار داشت و دو امپراتوری عظیم و 
بزرگ در شرق و غرب بر جهان سلطه یافته بودند؛ در شرق امپراتوری ساسانی و در غرب امپراتوری روم 

و بقیه تمدن ها از جمله چین، هند و مصر جایگاه چندانی در نظم جهانی آن زمان نداشتند.
رئیس جمهور افزود: مردی از جوار کعبه نوایی به گوش جهانیان رساند که با همه صداها متفاوت 
ب��ود، او برای مردم کتاب آس��مانی، حکمت و میزان آورده بود؛ می��زان و ترازویی که با همه ترازوهای 
گذشته فرق داشت. در این میزان و ترازو، قبیله آنچنان سبک بود که نشانی از او نبود، ثروت و جنسیت 
وزنی نداشت اما صداقت، علم، ایمان، وحدت و یگانگی و برابری، باالترین وزن را در این میزان داشت.

روحانی با بیان اینکه »او پیامبر و در عین حال راهبر، پیشوا، امام و حاکم بود اما مقدم بر حکومت 
پیامبر، حکمت او بود و این راز موفقیت پیامبر بود«، گفت: پیامبر عظیم الشان اسالم )ص( همه را در 
کنار هم یکسان قرار داد؛ از سیاه، سفید، عرب و عجم گرفته تا زن، مرد، فقیر و ثرومند، همه یکسان 

بودند و تنها معیار، بزرگی، تقوا، پاکدامنی، علم، جهاد و فداکاری بود.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن نظام:

محو اسرائیل یعنی صاحبان اصلی فلسطین بتوانند دولت را انتخاب کنند
نهاد نظارت و کنترل بر بازار؛ فرصت یا تهدید؟!

ادامه از همین صفحه
این نهادها که برخی به شکل دولتی و برخی به شکل غیردولتی مرتبط با دولت هستند، ماموریت دارند تا 
بس��ترهای الزم را در این کشورها برای تبادالت سالم اقتصادی در یک فضای قانونمند فراهم کرده و با رصد 
و پایش مس��تمر بازار از طریق اعمال قانون، زمینه های وقوع تخلفات اقتصادی را تا حدود زیادی کاهش و با 
متخلفان به اش��کال مختلف برخورد کنند. البته در کنار این نهادها عموما تش��کل هایی مردم نهاد هم وظیفه 

دارند تا با اطالع رسانی به جامعه، آگاهی الزم را درخصوص خرید و مصرف محصوالت سالم ارائه دهند.
واقعیت امر این اس��ت که س��اختارهای اقتصادی ایران طی چهار دهه گذشته فراز و فرودهای زیادی را تجربه 
کرده و به صورت ناهمگن، فرآیند رش��د و توسعه را پشت س��ر گذاشته اند. این عدم توازن ساختاری اقتصاد ایران 
طبیعتا تبعاتی را در حوزه های مختلف داش��ته اس��ت؛ به عنوان نمونه، رشد نظام بانکی از منظر کمی فقط محدود 
به گس��ترش بنگاه داری ش��ده است و دایره نفوذ نظام بانکی، تمام شئون اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داده 
است. در حال حاضر، بسیار از بنگاه های اقتصادی کشور یا متعلق به نظام بانکی هستند و یا اینکه به عنوان بدهکار 

بانکی، روزهای ناخوشی را سپری می کنند.
نظام تولید در حوزه فعالیت های مولد با چالش تاثیرپذیری از سیاست های اقتصادی دولت ها و نوسان تحوالت 
بین المللی نتوانس��ته است بسترهای پایداری را برای توس��عه مناسب طی کند، اگرچه روند حرکتی ممکن است 
نشان از رشد کمی بنگاه های اقتصادی داشته باشد. در حوزه مصرف کنندگان نیز علی رغم تصویب قانون حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان که یک دس��تاورد ارزش��مند برای جمهوری اس��المی تلقی می شود، ضریب نفوذ آن در 
حد یک قانون مکتوب مغفول مانده و در هر نوس��ان اقتصادی، هزینه نابس��امانی یا بی تدبیری کماکان بر دوش 

مصرف کننده بی توقع سنگینی می کند.
در حوزه سیاس��ی عموما دولت ها برای جلب توجه فعاالن اقتصادی، ش��عار آزادسازی و رقابتی سازی اقتصاد را 
سر داده اند، در حالی که مولفه های موثر بر این روند هیچ گاه به شکل جدی اجرایی نشده و یا در بهترین حالت، 
امکانی برای اجرا نداش��ته اند. طی دو دهه گذش��ته نهادهای نظارتی با کاهش وظای��ف و اختیارات تنها به عنوان 
ساختارهایی که به اصطالح در وقت عروسی و عزا به کار می آمدند، نگاه داشته شدند و امکانی برای رشد و تحول 
عرض��ی و طول��ی پیدا نکردند؛ این نهادها در حالی این گونه رها ش��دند که در وقت وقوع حادثه، انگش��ت اتهام و 

بی کفایتی به سوی آنها اشاره می رفت.
انگش��ت اتهام و بی کفایتی به نهادهای نظارتی در حالی از س��وی برخی صاحب نظران اقتصادی مطرح می شود 
که نه تنها هیچ گونه پیش��نهاد یا اظهارنظر اصالحی برای حل مش��کالت مبتال به این حوزه از س��وی این عزیزان 
مطرح نمی شود، بلکه با حدوث یک مشکل یا بروز برخی نارسایی ها و مشکالت، برشی از عملکرد ماهیت وجودی 
دستگاه های نظارتی را با چالش مواجه می سازند؛ برای مثال، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که 
پس از دورانی پرفراز و نش��یب از ادغام و انحالل س��ازمان های متقارن و غیرمتقارن، از تجمیع وظایف دو سازمان 
حمایت و بازرس��ی و نظارت تشکیل ش��ده بود، به عنوان یک نهاد برآمده از بطن انقالب با جوانانی تحصیلکرده و 
کارشناس )که از نظر سطح تحصیلی با ضریب تحصیلی بیش از ۷4درصد لیسانس تا دکترا را دربر می گرفته اند( 
تا حدود زیادی به س��بب برخی نگاه ها و تفکرات غیرمنصفانه کمتر محل توجه واقع ش��د؛ س��ازمانی که از منظر 
ارتباط مناس��ب سازمانی با مدارک تحصیلی به عنوان یکی از متخصص ترین سازمان های کشور مطرح شده است، 
می تواند به عنوان یک س��اختار تخصصی و کارشناس��ی برای نظارت قانونمند بر اقتصاد بازار در بطن نهاد اجرایی 
کش��ور با تدوین یک ش��رح وظایف و اختیارات جدید و متناس��ب مورد توجه قرار گیرد؛ موضوعی که متاس��فانه 

تاکنون مورد غفلت و انتقاد واقع شده است.
واقعیت امر آن اس��ت که اقتصاد ایران در حال حاضر در مولفه های کالن اقتصادی، امکانی برای انجام فعالیت 
رقابتی مدنظر برخی کارشناس��ان اقتصادی برخوردار نیست و در صورتی که این امکان هم فراهم شود، نمی توان 
نه��اد نظ��ارت و کنترل بازار را به عنوان یک امر حاکمیتی و ضروری در هدایت، رصد و پایش بازار مورد توجه قرار 
نداد؛ چراکه تجارب گذش��ته و توجه به دس��تاوردهای کشورهای توس��عه یافته و صاحب تکنولوژی نشان داده که 
عالوه بر فعالیت تش��کل های مردم نهاد در حراس��ت از حقوق مصرف کنندگان، نهادهای حاکمیتی الزمه تضمین 
روان سازی جریان سالم اقتصادی کشور محسوب می شوند تا نسبت به برخورد با متخلفان و استیفای حقوق مردم 

و حتی بنگاه های اقتصادی در سطح کالن و عالی دولت فعالیت کند.
به نظر می رسد راهبردهای اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه مدیریت و تنظیم بازار و اجرای 
قان��ون حمایت از حقوق مصرف کننده به عن��وان یک الزام قانونی، ضرورت های وجود نه��اد نظارتی روزآمد، پویا، 

چابک و متخصص با اختیارات فرا وزارتخانه ای را برای اقتصاد ایران در حال گذار الزامی می داند.
بنابراین با عنایت به موارد پیش گفته باید گفت که روند توس��عه اقتصادی کش��ور بدون توجه توامان به بهبود و 
روان سازی جریان مولد در کنار حراست و پاسداری از سالمت آن، از طریق ایجاد یک نظارت موثر کارآمد، مناسب 

و هدفمند نمی تواند جریان توسعه را به سرمنزل مقصود برساند.

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی



این روزها آلودگی هوای تهران دوباره خبرس��از ش��ده است. آمارهای 
رس��می از کیفیت هوای پایتخت نش��ان می دهد در روزها و هفته های 
گذش��ته، س��اکنان تهران هوای »پاک« به خ��ود ندیده اند. این درحالی 
اس��ت که هوای تهران در پاییز سال گذش��ته تمیز و سالم بود و همین 
باعث ش��ده بود تا امس��ال هم بسیاری از ش��هروندان تهرانی به انتظار 
پایی��ز پ��اک دیگری در پایتخت به نظاره بنش��ینند، اما آس��مان تهران 
به وی��ژه در تعطیلی میانه آبان ماه در وضعیت »نارنجی« قرار داش��ت و 
ش��اخص کیفیت هوای تهران در روزهای پانزدهم، ش��انزدهم و هفدهم 
آبان با عبور از س��طح عددی ۱۰۰، پایتخت را در وضعیت »ناسالم برای 
گروه های حساس« قرار داد. جالب آنکه، ذرات آالینده موجود در هوای 
ته��ران در این س��ه روز تعطیالت، به جای آنکه روند کاهش��ی به خود 

بگیرد، روز به روز بر غلظت آنها افزوده شد. 
همین وضعیت باعث ش��د تا بس��یاری از رس��انه ها در هفته گذشته 
ب��ه گزارش آلودگی هوای ته��ران بپردازند. در این می��ان، روزنامه های 
اقتصادی بیش��تر به طرح این مس��ئله از دریچه اقتصاد پرداختند و این 
سوال را مطرح کردند که زیان اقتصادی آلودگی هوا چقدر است و اساسا 

رابطه آلودگی هوا با اقتصاد چیست؟
»تولید ناخالص داخلی سبز« یا »GDP سبز«

اگرچه نس��بت میان آلودگی هوا و اقتصاد ش��اید کمی در ابتدا دور از 
ذهن به نظر برس��د، اما با اندکی کندوکاو می توان دریافت که از دهه ها 
قبل، بس��یاری از اقتصاددانان خواستار اضافه ش��دن شاخصی با عنوان 

محیط زیست در محاسبه رشد اقتصادی بوده اند.
از ابت��دای ه��زاره س��وم میالدی ب��ود که جس��تارهایی ب��ا برقراری 
رابط��ه ای پای��دار میان اقتصاد و محیط زیس��ت در علم اقتصاد ش��روع 
ش��د و اقتصاددانان پیش��نهاد کردند برای مطالعه تولید ناخالص ملی و 
رشد اقتصادی، عالوه بر ش��اخص هایی که در حساب های ملی کشورها 
محاسبه می ش��وند، بایست هزینه های محیط زیستی نیز بررسی شوند، 
ب��ه طوری که وقتی در انتهای دهه 9۰ رش��د اقتص��ادی چین همراه با 
رویکرد محیط زیستی محاسبه شد، رش��د اقتصادی این قدرت نوظهور 
به اندازه دو تا سه درصد کاهش یافت؛ تال ش هایی که در نهایت ازسوی 
اقتصاددانان به ش��کل گرفتن ش��اخصی تحت عن��وان »تولید ناخالص 

داخلی سبز« یا »GDP سبز« منجر شد.
»تولید ناخالص داخلی س��بز« در این س��ال ها به یکی از شاخص های 
مه��م در انع��کاس آماری حس��اب های ملی در کش��ورها تبدیل ش��ده 
 اس��ت؛ از آنجا که تولید ناخالص داخلی در حس��اب های ملی، فرسایش 
س��رمایه های حاصل از منابع طبیعی را در نظر نمی گیرد، آمار صحیح و 
دقیقی از کیفیت رش��د اقتصادی را نش��ان نخواهد داد. به همین دلیل، 

اقتصاددانان از دو دهه پیش با استفاده از متغیری به نام »تولید ناخالص 
داخلی سبز« در حساب های ملی، وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف 
را انعکاس داده اند. در واقع، این ش��اخص بیش��تر از دیگر ش��اخص های 
اقتصادی، کیفیت رش��د اقتصادی را در نظر می گیرد و نش��ان می دهد 
که یک رش��د اقتصادی مطلوب با حفظ محیط زیست و استفاده بهینه و 

منطقی از منابع طبیعی به دست می آید.
برای محاس��به این ش��اخص، میزان استهالک در س��رمایه طبیعی از 
تولید ناخالص داخلی کاس��ته می شود، اما از آنجا که امکان اندازه گیری 
ارزش بازار و میزان استهالک منابع طبیعی وجود ندارد، اقتصاددانان از 
ترکیبی از متغیرها برای تخمین میزان استهالک منابع طبیعی استفاده 
می کنن��د که مهم ترین آنها، می��زان آلودگی هوا، مناب��ع تجدیدپذیر و 
منابع تجدید ناپذیر است. بر این اساس، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، 
افزایش در تولید مس��تقیما به فرس��ایش بیشتر منابع طبیعی و افزایش 

میزان آالیندگی منجر خواهد شد.
از اقتصاد سبز تا اقتصاد قهوه ای یا سیاه

اقتصاد و محیط زیس��ت رابطه ای متقابل و تنگاتنگ با یکدیگر دارند. 
از آنجا که ظرفیت محیط زیس��ت محدود اس��ت، فعالیت های اقتصادی 
که به محیط زیس��ت آس��یب می رس��انند در بلندمدت خ��ود به مانعی 
برای فعالیت و رش��د اقتصادی تبدیل می ش��وند. همین ش��رایط باعث 
مطرح ش��دن راهبردی توسط اقتصاددانان ش��ده که اصطالحا »اقتصاد 

سبز« خوانده می شود.
در س��ال 2۰۰8 و همزم��ان ب��ا بح��ران مال��ی غ��رب بود ک��ه دفتر 
محیط زیس��ت س��ازمان  ملل، پ��روژه »اقتصاد س��بز« را راه اندازی کرد 
و هدف��ش از راه اندازی این پ��روژه همانا احیای اقتصاد و پاس��خگویی 
به چالش های زیس��ت محیطی ب��ود. طبق تعریف برنامه محیط زیس��ت 
س��ازمان  مل��ل  متحد، اقتص��اد س��بز )Green Economy(  الگویی 
اس��ت که به افزایش رفاه و برابری اجتماعی منجر می شود و مخاطرات 
زیس��ت محیطی را به طور چش��مگیری کاهش می ده��د؛ اقتصادی که 
عدالت اجتماعی را پدید می آورد و توامان آس��یب های زیس��ت محیطی 

را کمتر و کمتر می کند.
در یک کالم، اقتصاد س��بز حاصل میزان کربن پایین و منابع کارآمد 
طبیع��ی اس��ت که هم��گان از آن بهره مند هس��تند. در مقاب��ل اما در 
 Black( یا اقتصاد س��یاه )Brown Economy( اقتص��اد قه��وه ای
Economy( رش��د اقتصادی تنها به منابع محدود زغال سنگ، نفت و 
گاز طبیعی وابسته است که آلودگی محیط زیست را به طور وحشتناکی 
تشدید می کند. در این اقتصاد، رشد تولید همراه با انتشار مقدار زیادی 
از گاز دی اکس��ید کربن و دود اس��ت که وارد اکوسیستم شده و موجب 

آلودگی هوا می شود. 
خاستگاه فکری »اقتصاد سبز« کجاست؟

بررسی میزان تولید ناخالص داخلی و میزان تولید آالینده ها در کشورها 

به وض��وح این فرضیه را تایید می کند که افزایش در تولید مس��تقیما به 
فرسایش بیشتر منابع طبیعی و افزایش میزان آالیندگی منجر می شود. 
در روش س��نتی محاس��به تولید ناخالص داخل��ی، »ارزش اقتصادی« 
فعالیت ه��ای اقتصادی بدون در نظر گرفتن آثار س��وء و منفی بر منابع 
طبیعی و محیط زیست بررس��ی می شد. به همین دلیل، اقتصاددانان از 
چند دهه پیش، حس��ابداری منابع طبیعی را با حس��اب های ملی پیوند 
زدند تا تصویر ش��فاف و روشنی از کیفیت رشد اقتصادی ارائه   دهند. به 
این ترتیب، در سال ۱99۳ سیستم یکپارچه حساب های زیست محیطی 
و اقتصادی در ذیل حساب های ملی آمریکا قرار گرفت. البته از آنجا که 
این روش جدید، »ارزش« برخ��ی از فعالیت های اقتصادی را به چالش 
می کشید از همان ابتدا با نقدهای بسیار جدی روبه رو شد. با این وجود، 
اهمی��ت این متغیر موجب غلبه هجمه ها نش��د و درنهایت، اداره تحلیل 
اقتصادی آمریکا از میانه دهه ۱99۰ تولید ناخالص داخلی تعدیل ش��ده 
را نیز در خالل آمارهای خود منتشر کرد. در این میان، در سال 2۰۰2 
و در حالی که چین ش��اگرد اول رش��د اقتص��ادی در اقتصاد جهانی به 
حساب می آمد، چند اقتصاددان چینی با بررسی وضعیت منابع طبیعی 
در س��رزمین اژدهای زرد نشان دادند که تداوم روند آن روزهای اقتصاد 
چین، ممکن اس��ت به چالش زیس��ت محیطی و کمب��ود منابع طبیعی 
بینجام��د. دول��ت چین اما برای فرار از این ت��راژدی تلخ، برنامه هایی را 
در دس��تور کار خود قرار داد که یکی از آنها، محاس��به »تولید ناخالص 
داخلی سبز« و ظرفیت زیستی در این کشور بود. ظرفیت زیستی به این 
معناس��ت که به عنوان نمونه، هر هکت��ار از زمین های چینی چه میزان 

توان بالقوه برای جذب آالینده ها یا تولید محصول طبیعی دارد.
سهم »اقتصاد سبز« در ایران چقدر است؟

اگرچه تاکنون کنکاشی آماری یا پژوهشی رسمی در رابطه با محاسبه 
تولید ناخالص داخلی س��بز در ایران انجام نش��ده  اس��ت، اما بررس��ی 
شاخص های اثرگذار در محاسبه فرسایش سرمایه طبیعی نشان می دهد 
که ایران وضعیت خوبی ندارد و ش��کاف می��ان تولید ناخالص داخلی و 
تولید اقتصادی سبز در ایران احیانا سرآمد بزرگ ترین شکاف ها در میان 

کشورهای جهان است.
برآوردها همچنین نش��ان می دهد س��هم »اقتصاد سبز« از اقتصاد ایران 
در حدود نیم درصد اس��ت. این در حالی اس��ت که س��هم »اقتصاد سبز« 
در کش��ورهای در حال توس��عه به طور میانگین حدود ۱۰درصد است و در 
کشورهای اس��کاندیناوی و همینطور آلمان به 2۰درصد هم رسیده است. 
همچنین براساس آمارهای بانک جهانی، 2.۳درصد از GDP ایران ساالنه 
هزینه آلودگی هوا می شود و این بدان معنا است که اقتصاد ایران هر سال 
2.۳درص��د از تولید ناخالص داخلی خود را به دلیل آلودگی هوا از دس��ت 
می دهد. همچنین براس��اس آنچه بانک جهانی در سال 2۰۱6 اعالم کرده، 
آلودگی هوا برای خاورمیانه و ش��مال آفریقا 9 میلیارد دالر زیان به همراه 

داشته که بیشترین هزینه آن، متوجه ایران و مصر بوده است.

آلودگی هوا چطور رشد اقتصادی را از بین می برد؟

تنگنای اقتصاد سبز در ایران

رش��د اقتصادي از مهم ترین اولویت هاي هر کشوری است، اما این رشد 
اقتصادی در کشورهاي درحال توسعه ای همانند ایران که به سمت صنعتي 
ش��دن پیش مي روند، آثار ناگواري بر محیط زیست به همراه داشته است، 
زیرا بستر هر فعالیت اقتصادي و صنعتي، محیط زیست است و درنتیجه، 

رشد اقتصادي و محیط زیست کامال در هم تنیده هستند.
تاکنون پژوهش ها و مطالعات فراواني در زمینه رابطه رش��د اقتصادي با 
انتشار گازهاي گلخانه اي به عنوان شاخصي براي تعیین میزان آلودگي هوا 
انجام شده است. این مطالعات نشان مي دهد در کشورهاي درحال توسعه ای 
همانند ایران و پاکس��تان به علت اولویت قرار دادن رشد اقتصادي و حذف 
یا تضعیف قوانین محدودکننده استفاده از محیط زیست، رشد اقتصادي، 
مصرف انرژي و رش��د جمعیت شهرنشیني بر انتش��ار گازهاي گلخانه اي 
به طور عام و انتشار گاز دی اکسید کربن به طور خاص تأثیر مستقیم داشته 
است؛ این درحالی است که در کشورهاي توسعه یافته به دلیل وجود قوانین 
سفت وس��خت مرتبط با محیط زیس��ت و وجود انگیزه هاي حمایت از آن، 
رش��د اقتصادي در بلندمدت به کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و میزان 

آلودگي هوا منجر شده است.
به نوشته نیویورک تایمز، مطالعات زیادی ثابت می کنند که آلودگی هوا بر 
درآمد اقتصادی و همینطور آموزش تاثیر مستقیم دارد. وقتی که شخصی 
حال خوبی نداشته باشد، عملکرد او در مدرسه و دانشگاه یا در محیط کار 
با اختالل مواجه می ش��ود و همین اختالل، به��ره وری را کاهش می دهد. 
همچنین اگر عملکرد وی در مدرسه و محیط کار به دلیل مشکالت سالمت 
ایجاد ش��ده باشد، تهدید آن بلندمدت اس��ت و روی بهره وری آموزشی و 

اقتصادی، اثری طوالنی مدت دارد.

همچنین در گزارش��ی که مرکز پژوهش های مجلس با عنوان »بررسی 
تطبیقی و تقنینی بحران آلودگی هوا در کالنشهرهای کشور« منتشر کرده، 
ایران در س��ال 2۰۰۷ با ۱.۱درصد جمعیت جهان ۱.5درصد انتش��ار گاز 
را داش��ته است. به گفته این نهاد پژوهش��ی، هزینه هاي ناشي از بیماري، 
هزینه هاي زیادي را به جامعه تحمیل مي کند. بیماري ها نه تنها براي افراد 
مبتال به بیماري چالش ساز مي شود، بلکه سازمان هاي رسمي و غیررسمي 
نظیر ش��رکت هاي بیمه را نیز درگیر مي کند. افراد مبتال به بیماري از دو 
جهت متضرر مي ش��وند؛ آنها هم از درد بیماري در عذاب هس��تند و هم 
به دلیل از دس��ت دادن بخشي از عمرشان بیش از پیش متضرر مي شوند، 
بنابرای��ن ب��ا وجود برخي محدودیت ه��ا در حوزه محاس��بات اقتصادي و 
حسابداري ملي، محاسبه هزینه هاي ناشي از آلودگي هوا در حوزه سالمت 

براي دولتمردان و سیاست گذاران اهمیت بسیاری دارد. 
به طور کلي، آلودگي هوا، هزینه هاي اقتصادي زیادي را بر کشورها تحمیل 
مي کن��د. براي مثال، در س��ال 2۰۱۰ هزینه هاي س��الیانه مرگ ومیرهاي 
زودرس ناشي از آلودگي هوا در کشورهاي اروپایی در حدود ۱.4 تریلیون 
دالر بوده و هزینه هاي کلي س��الیانه ناش��ي از آلودگي هوا بر س��المت در 
حدود ۱.6 تریلیون دالر بوده است. همچنین مخارج جهاني بهداشتي در 
س��ال 2۰۰9 تقریبا 5.۱ تریلی��ون دالر و مجموعا هزینه هاي بیماري هاي 
رواني در حدود 2.5 تریلیون دالر و در حوزه بیماري هاي قلبي عروقي در 

حدود ۰.9 تریلیون دالر بوده است.
همچنین س��ازمان همکاري و توسعه بین المللي در آوریل سال 2۰۱5، 
پژوهش��ی را منتشر کرد که نشان مي داد در سال 2۰۱۰ حدود 6۰۰ هزار 
مرگ زودرس در اروپا به خاطر آلودگي هوا اتفاق افتاده داده است. با توجه 

به هزینه هاي ۱.6 تریلیون دالري آلودگی هوا  بر سالمت، این رقم برابر با 
یک دهم از کل تولید ناخالص داخلي اتحادیه اروپا در س��ال 2۰۱۳ است. 
گزارش های بانک جهاني هم نش��ان داده اس��ت که هزینه آلودگي هوا در 
چین س��الیانه معادل ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلي این کش��ور است. 
همچنین اگرچ��ه تاکنون مطالعات دقیقی برای ب��رآورد هزینه اقتصادی 
آلودگی هوا در ایران انجام نش��ده  است، اما بررسی ها نشان می دهد هزینه 
اقتصادی آلودگی هوا در کش��ورمان در حدود 2.۳درصد از تولید ناخالص 
داخلي اس��ت. با این حال، تا زماني که تلفات انساني ناشي از آلودگي هوا 
باقي اس��ت، آنالیزهاي اقتصادي منجر به نتایجي مي شوند که هزینه هاي 
اقتصادي آن بس��یار عظیم است. بررس��ي آمار و ارقام ممکن است گویاي 
این مطلب باشد که هزینه هاي اقتصادي عالوه بر بُعد مالي آن، تأثیراتي بر 
تولید ناخالص داخلي برجاي مي گذارند. با توجه به ش��اخص هایي از قبیل 
دس��تمزد، نرخ بازنشس��تگي، وضعیت آموزش وپرورش و بهداشت، میزان 
تأثیرگ��ذاري مرگ ومیر زودرس و تلفات انس��اني بر GDP به یک عامل 
نگران کننده تبدیل ش��ده است. بنا بر گزارش سازمان بهداشت جهاني در 
سال 2۰۱5، هزینه هاي اقتصادي مرگ ومیرهاي زودرس سالیانه ناشي از 
آلودگي هوا در چهار کش��ور فنالند، ایس��لند، نروژ و س��ودان از 48 کشور 
مورد مطالعه در سال 2۰۱۰، کمتر از یک درصد GDP این کشورهاست.
همچنین در 22 کشور از 48 کشور مورد بررسي در این گزارش، ازجمله 
نیمي از کشورهاي اروپایی، هزینه هاي اقتصادي مرگ هاي زودرس ناشي از 
آلودگي هوا رقمي در حدود ۱۰درصد از  GDPو یا بیشتر از آن را شامل 
مي شود. نگران کننده تر آن است که در ۱۰ کشور اروپایی، هزینه هاي ناشي 

از آلودگي هوا تقریبا 2۰درصد GDP این کشورها را دربر گرفته است.

آسیب های ناشی از آلودگی هوا در حوزه اقتصاد

رابطه آلودگی هوا با اقتصاد چیست؟ 

نگاه

نهاد پژوهشی مجلس بررسی کرد
آسیب شناسي قوانین آلودگي هوا در ایران

آلودگ��ی  هوا هر س��اعت 8۰۰ نفر را به کام مرگ می کش��د، یعنی هر 
دقیق��ه ۱۳ نف��ر جان خود را به خاط��ر آلودگی هوا از دس��ت می دهند. 
آلودگی هوای خانگی هم هر س��ال باعث مرگ ۳میلیون و 8۰۰ هزار نفر 
می شود. اغلب این مرگ ها نیز در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد 
و 6۰درصد آن هم مربوط به زنان و بچه هاست. در ایران هم آلودگي هوا 
یکي از معضالت بزرگ اس��ت و طبق آمار وزارت بهداشت سالیانه بین 4 
تا 5 هزار شهروند تهراني جان خود را در مواجهه مستقیم با ذرات معلق 

هواي پایتخت از دست مي دهند.
این وضعیت وخیم باعث ش��ده تا نهاد پژوهش��ی مجل��س در یکی از 
گزارش های��ش به بررس��ی تطبیقی بحران آلودگی هوا در کالنش��هرهای 
ایران بپردازد و با توجه به آس��یب هاي گس��ترده ناشي از آلودگي هوا در 
حوزه سالمت و اقتصاد، قوانین کنونی آلودگي هوا را آسیب شناسي کند.
از دی��دگاه مرکز پژوهش های مجلس، بررس��ي ها حاکي از وارد آمدن 
خس��ارت هاي س��نگین ناش��ي از آلودگي هوا بر اقتصاد و سالمت جوامع 
است. عالوه بر آن، رابطه آلودگي هوا و خسارات اقتصادي، مقوله اي است 
که در پژوهش هاي مختلف به اثبات رسیده است. درمجموع، آلودگي هوا 
با تأثیر مخرب بر همه ش��اخص هاي کیفیت زندگي ازجمله رفاه عمومي، 
س��المت، بهزیس��تي اجتماعي و رضایتمندي، قابلیت زیس��ت پذیري در 

شهرها را به شدت کاهش مي دهد.
یک��ي از الزامات مبارزه موفق با آلودگي هوا، وجود س��اختار حقوقي و 
قانوني هدفمند درخصوص مصوبات و مقررات با موضوع آلودگي هواست. 
با توجه به خس��ارات سنگین ناش��ي از آلودگي هوا در حوزه هاي سالمت 
و اقتص��اد، هدف از ارائه ای��ن گزارش، آسیب شناس��ي قوانین حوزه هاي 
مختلف آلودگي هوا در کش��ور اس��ت. به گفته مرکز پژوهش ها، س��ابقه 
قانونگ��ذاري در ح��وزه آلودگي ه��وا در ایران به بیش از 4۰ س��ال قبل 
برمي گردد و اولین قانون مربوط به آلودگي هوا در س��ال ۱۳54 توس��ط 
مجلس وقت با عنوان »آیین نامه جلوگیري از آلودگي هوا« تصویب شد. 
اما ساختار قوانین موجود جهت کنترل و کاهش آلودگي هوا به  صورتي 
اس��ت که در قوانین و تصویب نامه ها براي دستگاه هاي متعدد، تکالیف و 
اختیاراتي مش��خص شده است بنابراین جهت حرکت دستگاه هاي دخیل 
در ای��ن ام��ر در چارچوب کنت��رل و کاهش آلودگي ه��وا؛ باید قوانین و 
مصوبات مربوطه، به عنوان اصول داراي اولویت باال هنگام برنامه ریزي هاي 
عملیات��ي در نظر گرفته ش��وند. براي مثال، ش��هرداري ها ب��ا لحاظ الزام 
کنترل و کاهش آلودگي هوا باید مقررات و برنامه هاي شهرس��ازي را در 
مناطق ش��هري با اولویت جلوگیري از افزایش تراکم جمعیتي و ترافیک 
ش��هري و آلودگي هوا تعیین و اعمال کنند. این درحالي است که عموما 
مسائل زیست محیطي به عنوان خطوط فرعي و غیرالزام آوِر سیاست گذاري 
دستگاه ها مطرح مي شوند. از همین رو، این موضوعات در تدوین و اجراي 
برنامه ه��ا، اولویت باالیی به خود اختصاص نمي دهند. براي مثال، احداث 
مراکز صنعتي و تولیدي، راه ها، س��دها و زیرس��اخت ها با اولویت مسائلي 
مانند مس��ائل اقتصادي، افزایش اش��تغال، گرایش هاي سیاسي داخلي و 
خارجي )کسب محبوبیت انتخاباتي، راهبردهاي سیاسي و حزبي مشترک 
و ...( انجام مي ش��وند و رویکردهاي محیط زیستي، کمترین جایگاه را در 
تصمیم گی��ري پیدا مي کنند. به عالوه دس��تگاه ها باید در اجراي پروژه ها، 
پیوس��ت هاي کاربردي زیس��ت محیطي تهی��ه و آثار پ��روژه مذکور را بر 
محیط زیس��ت بررس��ي کنند؛ درحال��ي که این پیوس��ت ها بعضا پس از 
اجراي پروژه و تنها به عنوان مستندات کاغذي طرح جهت تکمیل پرونده 

تهیه مي شوند.
بازوی کارشناس��ی مجلس معتقد اس��ت که الزمه توفیق در مبارزه با 
آلودگي هوا پیش از اجراي طرح هاي متعدد جهت کنترل و کاهش انتشار 
آالیندگي، وجود س��اختار مدیریت کالن در راستاي راهبردهاي سازماني 
است. وجود ساختار حاکمیتي، روال ها و رویه هاي سازماني، نقش مهمي 
در نح��وه اج��راي برنامه هاي کاه��ش آلودگي هوا در اف��ق کوتاه مدت و 
بلندمدت دارند بنابراین به منظور ارزیابي و  بهبود ساختارهاي کالن، گام 
نخست ایجاد شناخت از وضع موجود و بررسي ابعاد شرایط حاکم است.

همچنین در اس��ناد باالدس��تي تأکی��دات متعددي مبن��ي بر اهمیت 
محیط زیس��ت در برنامه ها و طرح ها وجود دارد. از سوی دیگر، قوانین و 
مصوبات متنوعي تاکنون به دستگاه هاي مختلف جهت مبارزه با آلودگي 
هوا ابالغ ش��ده اس��ت. بررسي هاي مختلف درخصوص س��اختار سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت به عن��وان مهمترین نهاد متول��ي آلودگي هوا در 
کش��ور نشان دهنده کاستي هایي درخصوص ساختار سازماني و ارتباطات 
و رویه هاي موجود در خارج و داخل س��ازمان است. البته ضعف در حوزه 
نرم افزاري و نیروي انساني نیز موضوع دیگري است که در اجراي وظایف 

این دستگاه در حوزه آلودگي هوا موانعي به وجود آورده است.
از طرف دیگر، ناهماهنگي نهادهاي درگیر در مسئله آلودگي هوا، نبود 
روال و رویه هاي نظام مند، عدم اولویت مس��ائل زیست محیطي و آلودگي 
هوا در اجراي مأموریت هاي مختلف، فقدان نظام و ساختار پویا و چابک، 
دوب��اره کاري و تداخل فعالیت ها در ایجاد موانع س��ازماني و س��اختاري 
فعل��ي مؤثر بوده اند. در ش��رایطي که حجم فعالی��ت و تصدیگري دولت 
در اقتص��اد قابل توجه باش��د؛ بدیهي اس��ت که دولت یک��ي از نهادهاي 
آالینده محیط زیست است بنابراین حضور سازماني از بدنه دولت همانند 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت به عنوان ناظر اجراي مصوبات و قوانین 
زیس��ت محیطي مي تواند به بروز تناقضاتي در اجراي وظایف این سازمان 

منجر شود.
معاون��ت  به عن��وان  محیط زیس��ت  از  حفاظ��ت  س��ازمان  اگرچ��ه 
رئیس جمهوري، موقعیتي مهم در سلس��له مراتب اداري کش��ور است، اما 
حفاظت از محیط زیس��ت و مشخصا مبارزه با آلودگي هوا نیازمند جایگاه 
حقوقي مناسب براي مدیریت قوي و یکپارچه کلیت محیط زیست کشور 
اس��ت. این درحالي اس��ت که وزارتخانه ها در کشور، امور عمومي را اداره 
مي کنند و نظام اداري دولت، وزارتخانه محور است. از سوی دیگر، سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت ازس��وي متولیان توس��عه صنعت��ي و اقتصادي، 

همواره به عنوان یک نهاد مزاحم توسعه شناخته مي شود. 
همچنی��ن به دلیل اینکه در بس��یاري از حوزه ه��ای فعالیت هایي نظیر 
صنعت، دولت یکي از متولیان اصلي امر اس��ت، نقش س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت در ت��الش براي نظ��ارت بر موضوع آلودگي ه��وا و اجراي 
مصوب��ات ب��ه یک نق��ش چانه زني و رایزني تبدیل ش��ده اس��ت و عمال 
ضمانت اجرایي جهت اعمال س��ختگیرانه مقررات در موضوع آلودگي هوا 
وجود ندارد. جهت  ایجاد س��اختار حاکمیتي منسجم در کاهش آلودگي 
هوا، الزم اس��ت س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت از درون تقویت شده و 
نیروي انس��اني ماه��ر و کارآمد به اختیار بگیرد. در بُع��د بیروني نیز باید 
ضمانت ه��اي اجرایي غیرقضایي به منظور ام��کان پیگیري مؤثرتر به این 

سازمان واگذار شود.
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فرص��ت امروز: قیمت بنزین پس از چهار س��ال مان��دگاری در کانال هزار تومان 
سرانجام با تصمیم تازه دولت افزایش یافت، بنزین و حامل های انرژی سهمیه بندی 
ش��دند و قیمت های جدید آنها رس��ما اعالم شد. براساس اعالم شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران، از این پس قیمت هر لیتر بنزین س��همیه ای ۱5۰۰ تومان 
و قیمت هر لیتر بنزین آزاد ۳هزار تومان شده است. قیمت بنزین سوپر هم از قرار 
هر لیتر ۳5۰۰ تومان اعالم شد و قیمت CNG نیز بدون تغییر ماند. طبق اطالعیه 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، از ساعت صفر روز جمعه 24 آبان ماه 
س��همیه کامل ماه آبان همه خودروها به کارت س��وخت شخصی آنها واریز شده و 

سهمیه خودروهای شخصی به مدت شش ماه قابل ذخیره است.
همچنین میزان س��همیه تخصیصی برای سواری شخصی بنزین 6۰ لیتر، برای 
سواری شخصی دوگانه سوز ۳۰ لیتر و برای موتورسیکلت 25 لیتر است. همچنین 
وانت کم مصرف بنزینی 2۰۰ لیتر و وانت کم مصرف دوگانه سوز 6۰ لیتر تعیین شده 
است. برای وانت های پرمصرف بنزینی نیز سهمیه ۳۰۰ لیتر و برای وانت پرمصرف 
دوگانه س��وز سهمیه ۱2۰لیتر در ماه است. سهمیه آمبوالنس هم 5۰۰ لیتر تعیین 

شده است.
طرح حمایت از 18 میلیون خانوار کلید خورد

ام��ا با آغاز س��همیه بندی بنزین، برنامه جدید دولت ب��رای افزایش کمک به ۱8 
میلیون خانوار اجرایی کلید خورد. حاال دولت در صدد است با اجرای طرح حمایتی 
ویژه از ۱8 میلیون خانوار، از معیش��ت این دس��ته از افراد حمایت الزم را به عمل 
آورد. بررس��ی ها نش��ان می دهد پرداخت این اعتبار حمایتی از ۱۰ روز دیگر به ۱8 
میلیون خانوار آغاز خواهد شد که طبق محاسبات، جمعیتی در حدود 6۰ میلیون 

نفر را تشکیل می دهند.
به گزارش خبرآنالین، محمدباقر نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در این 
خصوص گفته است: رئیس جمهور نظر داشت که اگر قرار است اصالحی در قیمت 

بنزین انجام شود حتماً باید منابع آن به مردم پرداخت شود. از این جهت با تعریفی 
که صورت گرفت و در ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه به تصویب رسید، 
قرار بر این ش��د که ۱۰۰درصد منابع حاصل از اصالح قیمت ها و س��همیه بندی به 

صورت حمایت معیشتی بین خانوارهای مورد نظر توزیع شود.
چه کسانی مورد حمایت قرار می گیرند؟

در حالی که برخی می گویند یارانه بگیران مهمترین قشر هدف دریافت این اعتبار 
55 هزار تومانی تا 2۰5 هزار تومانی هستند، نوبخت تاکید کرده سازوکار پرداخت 
این پول به خانوارها متفاوت اس��ت. به گفته وی،  فهرستی از ۱8 میلیون خانوار یا 
همان 6۰ میلیون نفر از س��وی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه خواهد شد. 
از سوی دیگر، پیش بینی شده است کسانی که خود را نسبت به دریافت این یارانه 
محق می دانند بتوانند طبق س��ازوکاری پیش��نهادات خود را ثبت کنند تا پس از 
رسیدگی نسبت به اتخاذ تصمیم در این خصوص اقدام شود. بر این اساس مبلغ 55 
هزار تومان به خانوارهای تک نفره و مبلغ حداکثر 2۰5 هزار تومان به خانوارهای 5 

نفره یا بیشتر تعلق خواهد گرفت.
همچنین منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به صورت مستقیم هزینه نمی شود. 
طبق پیش بینی ها، این اعتبار به شکلی صد درصدی صرف تامین اعتبار حمایت از 
6۰ میلیون خانوار ایرانی خواهد شد. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف 
شد همه منابع حاصل از این برنامه را در یک حساب مشخص که به همین عنوان 
ن��زد خزانه افتتاح خواهد ش��د، واریز کند. این اعتب��ار در قالب پرداخت حمایت از 

خانوارها میان 6۰ میلیون نفر یا ۱8 میلیون خانوار توزیع خواهد شد.
4 مزیت افزایش قیمت بنزین چیست؟

اما اقتصاددانان درباره تصمیم تازه دولت و افزایش قیمت بنزین چه نظری دارند؟ 
علی اکبر نیکواقبال، اس��تاد دانشگاه تهران در مورد پیامدهای افزایش قیمت بنزین 
معتقد است: نخست باید مزایا، پیامدها و عواقب افزایش بنزین را در ایران مرور کنیم 

و در نهایت ببینیم با بررسی تجربه چندین دهه گذشته و بررسی شرایط موجود آیا 
افزایش قیمت حامل های انرژی قابل توجیه است یا نه.

به گفته نیکواقبال، نخستین مزیت افزایش قیمت بنزین این است که با افزایش 
قیمت بنزین، تقاضا برای بنزین کاهش می یابد مگر آنکه تقاضا را با کش��ش فرض 
کنیم. کم کشش یا بی کشش بودن تقاضا بیانگر آن است که تقاضا کاهش چندانی 
نخواهد داشت و در این صورت مبالغ هنگفتی به صندوق دولت سرازیر و درآمدهای 
اضافه ای را برای دولت فراهم می کند. مش��ابه این وضعیت را در گذش��ته تاریخی 

ایران داشته ایم.
ای��ن اقتصاددان در گفت وگو با ایلنا، مزی��ت دوم افزایش قیمت بنزین را کاهش 
میزان بی بند و باری مصرف کنندگان و همچنین کاهش آلودگی هوا دانست و گفت: 
افزایش قیمت بنزین موجب می ش��ود تا تدابیری جهت صرفه جویی در مصرف به 
اجرا گذاش��ته شود مانند اس��تفاده از مترو، دوچرخه یا پیاده  روی و یا صرفه جویی 
در انواع مس��افرت ها. همچنین قیمت بس��یار پایین بنزین در ایران در مقایس��ه با 
فوب خلیج فارس و یا قیمت های بس��یار باالی بین المللی ، بازارهای بس��یار گرم و 
سودآوری را برای قاچاق فراهم کرده است. پایین نگه داشتن قیمت بنزین، خسارت 
زیادی به اقتصاد ایران وارد می کند که با تصمیم تازه دولت از این امر تا حد زیادی 

جلوگیری می شود.
نیکواقبال در توضیح مزیت چهارم نیز گفت: قیمت پایین نفت و بنزین در داخل 
کش��ور موجب مزیت یافتن صنای��ع و تولیدات مبتنی بر مص��رف نفت و بنزین و 
جلوگیری از توس��عه و تکامل تکنولوژی های کم مصرف انرژی و صرفه جویی  کننده 
در مصرف نفت و بنزین می شود مانند تولید خودروهای کم مصرف بنزین در سطح 
جهانی. در حقیقت مهمترین علت عقب افتادگی سطح تکنولوژی صنعتی ایران در 
مقایسه با سطوح روز فناوری جهانی ناشی از عدم رعایت قواعد اقتصادی و تثبیت، 
تداوم و رشد زیرساخت های ناکارآمد مانند دیوانساالری طی دهه های گذشته است.

قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای 1500 تومان و هر لیتر بنزین آزاد 3 هزار تومان شد

جزییات مهم سهمیه بندی بنزین
نگاه

دیدگاه بخش خصوصی درباره تصمیم دولت
افزایش قیمت بنزین و 3 اشتباه تکراری

حس��ین س��الح ورزی، نایب رئیس اتاق ای��ران درب��اره تازه ترین 
تصمی��م دولت مبنی ب��ر افزایش نرخ بنزین به بررس��ی تبعات این 
تصمیم گیری در سه بعد پرداخت و در پایان گفت افسوس که ما از 

تاریخ درس نمی آموزیم و الجرم محکوم به تکرار آنیم.
به گفته این فعال بخش خصوصی، اقتصاد ایران شاهد یک کاهش 
قاب��ل توجه در یارانه تخصیص داده ش��ده به بنزین اس��ت، اما این 
اتفاق که فی حد ذاته می توانست خوب و مثبت باشد، به شکلی روی 
داده و همراه با نشانه هایی است که صاحب نظران اقتصادی و فعاالن 

بخش خصوصی را از اصالح امور ناامید می کند:
* چنی��ن تصمیمی، در م��ورد یکی از نرخ ه��ای کلیدی اقتصاد 
کش��ور، که عمال بر قیمت همه چیز تاثیر مس��تقیم می گذارد؛ باید 
با مطالعات ش��فاف و تفصیلی، مشارکت حداکثری صاحب نظران و 
افکار عمومی و البته به حکم قانون با مشورت بخش خصوصی اتخاذ 
می شد و میان زمان تصمیم گیری و اجرا نیز باید فاصله کافی وجود 
می داش��ت؛ تا مردم و بنگاه های اقتصادی فرصت داشته باشند برای 

تطبیق با شرایط جدید برنامه ریزی کنند و آماده شوند.
* کاهش یا حذف سوبس��یدها وقتی واقعا به حال اقتصاد کش��ور 
مفید اس��ت ک��ه در چارچوب ی��ک نگرش جامع و سیس��تماتیک 
ب��ه مقول��ه کلیدی آزادس��ازی انجام می  ش��د. وقتی ن��ه فقط تمام 
اکوسیس��تم انرژی عمال در سیطره دولت است؛ بلکه دولت در همه 
بازارها اش��تهای س��یری ناپذیری برای مداخله مس��تقیم و کنترل 
قیمت دارد و ساختار و عمق و کارایی بازارهای اصلی اقتصاد کشور 
ب��رای تطبیق نظام اقتصادی با واقعیت های محیطی و راهنمایی آن 
به س��وی تخصیص بهینه منابع آماده نیست؛ کاهش یارانه های در 
ه��ر حوزه ای، از جمله انرژی، تاثیر بس��یار اندک��ی بر تصحیح عدم 

تعادل های کالن اقتصاد کشور خواهد داشت.
* شواهد بسیار زیادی صاحب نظران اقتصادی و فعاالن بخش خصوصی 
را به این باور می رساند که اضافه درآمد ناشی از این کاهش یارانه ها، صرف 
برنامه های پرسرو صدا، اما کم اثر، در حوزه حمایت اجتماعی خواهد شد و به 
عبارت دیگر، دولت به جای اصالح ناترازی های بنیادین عملکرد و سازمان 
خود که یکی از اصلی ترین عوامل ناترازی های کالن اقتصاد ملی است؛ با 
درآمد ناگهانی حاصل از این افزایش قیمت، برای حاکمیت تعهدات تازه ای 
خواهد تراش��ید و این تعهدات، وضعیت ناترازی بنیادی عملکرد دولت را 
وخیم تر از گذشته خواهد کرد و در نهایت منجر به تشدید و تقویت وضعیت 
تورمی مزمنی خواهد شد که سال هاست قاتل نوآوری و خالقیت در اقتصاد 
ایران است. دولت اگر قصد حذف یارانه ها و افزایش درآمدهای عمومی را 
دارد؛ به موازات آن، باید به اصالح اساسی و عمیق نظام مدیریت هزینه های 
عمومی بپردازد که ناکارآمدی و عدم شفافیت آن یکی از اصلی ترین عوامل 
ایجاد و تثبیت وضعیت ناترازی در عملکرد دولت اس��ت. همچنین دولت 
باید درآمدهای تازه را صرف بازپرداخت تعهدات قدیمی کند؛ نه اینکه به 
اتکای آن برای خود و دولت های بعدی تعهداتی تازه بتراشد تا فاجعه توزیع 

یارانه های نقدی، یک بار دیگر و در مقیاسی وسیع تر تکرار شود.

سرانجام با سهمیه بندی بنزین
اصالح یارانه های پنهان کلید خورد

اعالم رسمی دولت مبنی بر اصالح نرخ بنزین و افزایش آن می تواند 
شروع اصالح روند معیوب پرداخت یارانه های پنهان باشد که در مورد 
بنزین، ساالنه به بیش از 25۰ هزار میلیارد تومان می رسد. به گزارش 
ایسنا، از سال گذشته بحث یارانه های پنهان به طور جدی تری در دولت 
مطرح و برای اولین بار بود که ارقام کالنی در این رابطه منتش��ر ش��د. 
س��ازمان برنامه و بودجه اعالم کرد دولت س��االنه بی��ش از 9۰۰ هزار 
میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می کند و در ادامه جزییات این رقم 
از این حکایت داشت که حدود 6۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به 
حوزه انرژی، نفت و مشتقات آن است و جالب تر آنکه از این حوزه بالغ 

بر 25۰ هزار میلیارد تومان یارانه  بابت بنزین تعلق می گرفت.
* قاچ��اق س��وخت: یارانه ای که بابت س��وخت و ب��ه ویژه بنزین 
پرداخت می شد، س��بب شده بود که اختالف قیمت سودآوری بین 
ایران و کش��ورهای همسایه ایجاد و محلی شود برای افزایش قاچاق 
س��وخت و هدررفت منابع یارانه ای که دول��ت پرداخت می کرد. به 
طور مثال س��ود قاچاق بنزین از ایران ب��ه ترکیه در هر لیتر به ۱5 
ه��زار و 6۰۰ تومان و ب��ه جمهوری آذربایجان در هر لیتر به 5۳۰۰ 
تومان می رسید. این ارقام در اصل همان منابعی است که در نتیجه 
پرداخت یارانه های پنهان محلی برای س��ودآوری قاچاقچیان ش��ده 
ب��ود. اختالف قیم��ت بین س��وخت در ایران و کش��ورهای منطقه 
موضوعی اس��ت که حدود ۱۰ س��ال پیش و در قان��ون هدفمندی 
یارانه ها مورد توجه قرار گرفت تا این روند اصالح شود. بر این اساس 
در قان��ون آمد که باید قیمت ف��روش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت 
کوره، نفت س��فید و گازمایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت 
حامل ها و با احتس��اب هزینه ه��ای مربوطه به تدریج تا پایان برنامه 
پنج ساله پنجم توسعه کمتر از 9۰درصد قیمت تحویل روی کشتی 
)فوب( در خلیج فارس نباشد ولی طی این سال ها فقط دو بار قیمت 
س��وخت افزایش پیدا کرد؛ یک بار در زمان محمود احمدی نژاد در 
دولت دهم و بار دوم هم در سال ۱۳9۳ در دولت یازدهم روحانی.

* عدم توزیع مناس��ب یاران��ه بین دهک ها: در کن��ار بحث قاچاق 
س��وخت، عدم توزیع مناسب یارانه بین دهک های درآمدی نیز مطرح 
است، چراکه طبق آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه دهک باالی 
درآمدی به دلیل مصرف بیش��تر تا 2۳ برابر بیشتر از سایر دهک ها از 
یارانه بنزین استفاده می کنند، با این حال گرچه از سال گذشته بحث 
افزایش قیمت بنزین بارها مطرح ش��د و مخالفان و موافقان زیادی در 
این رابطه با توجه ش��رایط کشور داش��ت و در قانون بودجه نیز اعمال 
نشد، اما به هر ترتیب پرداخت بی رویه یارانه سوخت و هدررفت منابع و 
از سوی دیگر با توجه به شرایط خاص موجود که دولت نیازمند تامین 
منابع و هزینه کرد آن به طور کارا اس��ت، اصالح حامل های انرژی و به 
عبارتی اصالح یارانه های پنهان در دس��تور کار قرار گرفت. در جریان 
تدوین الیحه بودجه سال ۱۳99 بارها مسئوالن سازمان برنامه و بودجه 
اعالم کردند با توجه به اینکه در سال آینده تامین مالی از طریق نفت 
در بودجه به حداقل خواهد رس��ید، گزینه های جایگزین را مورد توجه 
قرار می دهند. بر این اساس افزایش پایه های مالیاتی و تامین منابع از 
طری��ق اصالح یارانه های پنهان در دس��تور کار قرار می گیرد و اکنون 
پیش از اجرای قانون بودجه س��ال 99 و در چارچوب س��اختار بودجه 

ایران اجرایی شده است.
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اقدام دولت در افزایش نرخ بنزین به نفع مردم و برای کمک به اقشار تحت فشار 
جامعه اس��ت؛ درآمد افزایش قیمت بنزین بین 6۰ میلیون نفر توزیع خواهد ش��د؛ 
ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت؛ ۷5درصد خانوارها در ش��رایط فش��ار قرار 
دارند و 25درصد هم ش��رایط زندگی ش��ان خوب است؛ چهار سال است که قیمت 
بنزی��ن تغییر نکرده اس��ت؛ برخی معتق��د بودند که قیمت ان��رژی در ایران باید با 
کشور های همسایه برابر شود، اما ما با آن مخالفت کردیم و این اقدام از سوی دولت 
انجام نشد؛ زیرا معتقد بودیم افزایش قیمت به نرخ هایی مثل 5 هزار تومان موجب 

افزایش تورم خواهد شد.
اینها جمالتی است که حسن روحانی روز گذشته در دیدار عیدانه با دولتمردانش 
درب��اره افزایش قیمت بنزین بیان ک��رد و این افزایش قیمت بنزین را به نفع مردم 
دانست. او در دیدار عیدانه با برخی از اعضای دولت به مناسبت میالد پیامبر گرامی 
اس��الم )ص( و امام جعفر صادق)ع(، با اش��اره به اقدام اخیر دولت در افزایش نرخ 
بنزین، گفت: دولت مدت ها به دنبال آن بود تا از طریقی بتواند از اقشار ضعیف کشور 
که به واسطه شرایط اقتصادی در فشار هستند، حمایت و به آنها کمک کند، اما به 

دلیل کمبود منابع درآمدی و بودجه توان اجرای آن وجود نداشت.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه امروز اقش��اری در جامعه هستند که در زندگی 

خود با مشکالت مواجه هستند، گفت: فشارهای اقتصادی شدید در سال 9۷ و 98 
به زندگی مردم وارد ش��د و دولت می خواهد در حد تامین نیازمندی های ضروری، 
حمایتی از مردم کرده و به خانواده هایی که احساس می کنیم در فشار بیشتر هستند 

کمکی کرده باشیم.
روحانی با بیان اینکه برای تعیین اقش��ار ضعیف جامعه نیاز به آمار و ارقام دقیق 
داریم اما در همین حدی که امکان تش��خیص وجود دارد می توانیم جامعه را به دو 
بخش تقسیم کنیم، گفت: بر این اساس حدود ۷5درصد در شرایط فشار قرار دارند 
و حدود 25درصد هم ش��رایط زندگی شان خوب است و برمبنای محاسبات ۱8 تا 
۱9 میلیون خانوار و جمعیتی در حدود 6۰ میلیون نفر مشمول طرح حمایتی دولت 
خواهند بود و این مبلغ هم کمک به فرد نبوده و کمک به خانوار به ش��مار می رود. 
تالش ما این است بتوانیم این مبلغ را ماهیانه به حساب خانوارها پرداخت کنیم و 

در اوایل آذرماه اولین نوبت آن پرداخت شود.
به گفته روحانی، این اقدام برای اقشار مستضعف جامعه کمک کوچکی به شمار 
م��ی رود و در مجموع اصل این کار ضروری اس��ت. برخ��ی معتقد بودند که قیمت 
انرژی در ایران با قیمت آن در کش��ورهای منطقه فاصله زیادی دارد که البته این 
موضوع موجب ایجاد مفاسدی از جمله قاچاق خواهد بود و اگر بخواهیم این معضل 

را از بین ببریم باید به گونه ای قیمت را افزایش دهیم که تقریبا با قیمت انرژی در 
کشورهای همسایه برابری داشته باشد و ما با آن مخالفت کردیم. البته این اقدام از 
سوی دولت انجام نشد به خاطر اینکه معتقد بودیم این افزایش قیمت به نرخ هایی 
مثل 5 هزار تومان برای هر لیتر بر زندگی مردم تاثیر مس��تقیم داش��ته و موجب 

افزایش تورم خواهد بود.
رئیس جمهور با اشاره به شدت مصرف انرژی در کشور و تاثیر آن بر آلودگی هوا، 
ادامه داد: انرژی که در ایران مصرف می شود با سایر کشورهای دنیا متفاوت و مقدار 
زیادی اس��ت که اصالح این کار البته نیاز به فرهنگ سازی و تولید خودروی خوب 
دارد. هدف اصلی از این اقدام این بود که از یک طرف فشار زیاد به مردم وارد نشود 
و از سوی دیگر برای کسانی که مصرف روزانه معمول دارند نرخ بنزین گران نشود. 

به همین دلیل 6۰ لیتر را با یک نرخ و نرخ آزاد را به گونه دیگر تعیین کردیم.
روحانی از وزرا و مس��ئوالن ذی ربط خواس��ت تا به طور شفاف اهمیت این اقدام 
را ب��رای مردم به خوبی توضیح دهند و گفت: هیچ کس تصور نکند چون ش��رایط 
اقتصادی دولت سخت شده، دست به این اقدام زده است تا بخواهد بودجه خود را 
جبران کند؛ هرگز اینطور نیست و ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت. این کار 

به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه بوده و می تواند مفید و موثر باشد.

با بنزین ۱5۰۰ تومانی به طور متوس��ط روزی چند کیلومتر می توان 
طی کرد؟ آیا می توان س��همیه هر ماه را در ماه های بعد اس��تفاده کرد؟ 
کس��انی که کارت سوخت نگرفته اند، سهمیه بنزین آنها از بین می رود؟ 
آیا سهمیه خودرو های دوگانه س��وز با خودرو های بنزینی برابر است؟ از 
چه زمانی کارت س��وخت ها شارژ می شود؟ سهمیه هر خودروی بنزینی 
چقدر است؟ اینها سواالتی است که طبیعتا با افزایش قیمت بنزین برای 

افکار عمومی مطرح شده است.
در پاس��خ به این س��واالت باید گفت قیمت بنزین سهمیه ای ۱5۰۰ 
تومان و بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان تعیین ش��ده است. قیمت بنزین سوپر 
هم لیتری ۳5۰۰ تومان خواهد بود. کارت س��وخت ها نیز از بامداد روز 
24 آبان 98 ش��ارژ شده اند. سهمیه سواری ها در ماه 6۰ لیتر، تاکسی ها 

4۰۰ لیتر، موتورس��یکلت ها 25 لیتر، وانت ه��ای کم مصرف 2۰۰ لیتر، 
وانت ه��ای پرمصرف ۳۰۰ لیتر و آمبوالنس 5۰۰ لیتر اس��ت. س��همیه 
سواری های دوگانه سوز نیز در ماه ۳۰ لیتر، تاکسی های دوگانه سوز 2۰۰ 
لیت��ر، وانت های کم مصرف دوگانه س��وز 6۰ لیت��ر و وانت های پرمصرف 

دوگانه سوز ۱2۰ لیتر است.
همچنین با اعالم سهمیه بندی بنزین از بامداد جمعه 24 آبان، محدودیت 
س��وختگیری با کارت جایگاه )2۰ لیتر در هر بار س��وخت گیری( برداشته 
ش��د. نرخ CNG نیز تغییری نکرد و در همان قیمت ماند. به خودرو های 
دس��تگاه های اجرایی دولتی نیز س��همیه بنزین تعلق نمی گیرد. س��همیه 
خودرو های شخصی به مدت شش ماه قابل ذخیره است. همچنین کسانی 
که تاکنون به هر علت کارت س��وخت شخصی خود را دریافت نکرده اند، از 

ساعت اجرای طرح، سهمیه سوخت ایشان محفوظ است. اما با بنزین ۱5۰۰ 
تومانی به طور متوسط روزی چند کیلومتر می توان طی کرد؟ اگر مصرف 
بنزین خودرو های سواری شخصی را مثال ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر در نظر 
بگیری��م، در هر ماه با 6۰ لیتر بنزین س��همیه ای می توان 6۰۰ کیلومتر با 
خودرو طی کرد. یعنی به طور متوسط در هر روز 2۰ کیلومتر. بقیه مسافت 
را باید با بنزین آزاد محاس��به کرد. نکته آخر هم اینکه درباره تاکسی های 
اینترنتی سهمیه ای اعالم نشده است، اما اسنپ و تپ سی مشروط بر آنکه 
نرخ های خود را از مقادیر مصوب، به تش��خیص وزارت کشور تغییر ندهند، 
سهمیه ای مصوب می شود. همچنین برای تامین سوخت خودروهای مسافر 
برخطی و بین ش��هری، آژانس های مس��افربری و آموزشگاه های رانندگی 

تمهیدات الزم اتخاذ شده که متعاقبا اعالم خواهد شد.

روحانی در دیدار عیدانه با دولتمردان:

افزایش نرخ بنزین به نفع مردم است

هر آنچه بایست درباره سهمیه بندی بنزین بدانیم

سواالت بنزینی

شنبه
25 آبان 1398
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صندوق بین المللی پول اعالم کرد
حضور 14 ساله ایران در بین بزرگ ترین 

اقتصادهای جهان
ایران طی ۱4 سال گذشته همواره در جمع ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان قرار 
داشته و این حضور مطابق پیش بینی صندوق بین المللی پول تا سال 2۰24 
ادامه خواهد داش��ت. ب��ه گزارش یورونیوز، برآورد صن��دوق بین المللی پول 
نش��ان می دهد که ایران از نظر رقم تولید ناخالص داخلی در س��ال 2۰24 
میالدی در جایگاه بیس��ت و هش��تم جهان قرار خواه��د گرفت. ایران برای 
نخس��تین بار در س��ال ۱965 میالدی به جمع ۳۰ اقتصاد برتر جهان از نظر 
میزان تولید ناخالص داخلی ملحق شد. اقتصاد ایران اواخر دهه 8۰ میالدی 
و پس از پایان جنگ هش��ت س��اله با ع��راق تا رتبه دوازده��م بزرگ ترین 
اقتصادهای جهان صعود کرد ولی س��پس طی یک روند نزولی از اوایل دهه 
9۰ تا س��ال 2۰۰5 از جمع ۳۰ اقتصادی که باالترین تولید ناخالص داخلی 
را داش��تند، خارج شد، اما مجددا طی ۱4 سال گذشته همواره در جمع ۳۰ 
اقتص��اد بزرگ جهان قرار داش��ته و این حضور مطاب��ق پیش بینی صندوق 

بین المللی پول تا سال 2۰24 ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی اعالم کرد
مردم مراقب پیامک های جعلی رمز پویا باشند

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران در پی شروع مرحله 
اطالع رسانی و اقدام مشتریان بانکی برای اخذ رمز پویا با انتشار اطالعیه ای 
از هموطنان خواس��ت مراقب این پیامک های جعلی باشند. به گزارش بانک 
مرک��زی، در اطالعیه این بانک آمده اس��ت:  به منظ��ور جلوگیری از هرگونه 
فیش��ینگ و وقوع کالهبرداری های اینترنتی در حساب های بانکی، مراجعه 
به س��ایت بانک ها و موسس��ات اعتباری و همچنین س��ایت بانک مرکزی، 
درس��ت ترین روش برای اطالع از فعال س��ازی رمز پویا اس��ت. گفتنی است 
هجدهم آبان ماه بانک مرکزی اعالم کرد: بانک ها و موسسه های اعتباری در 
راستای ارتقای س��طح امنیت تراکنش های بدون حضور کارت در اینترنت، 

امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده اند.

در الیحه بودجه سال آینده
دالر 8 هزار تومانی منطقی است؟

رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران گف��ت هرچه ن��رخ دالر در بودجه 
واقعی تر باش��د، به طور قطع می تواند شفافیت بیشتری ایجاد کند و دخل و 
خرج دولت را بیش��تر شفاف کند. محمد الهوتی در گفت وگو با خبرآنالین، 
در پاس��خ به این پرس��ش که صحب��ت از دالر 8هزار توم��ان در بودجه 99 
می ش��ود، آیا این عدد انتخاب درس��تی می تواند باشد؟ اظهار داشت: به  هر 
حال عددی که در بودجه می آید، مبنای نرخ دالر نیس��ت، یک عدد فرضی 
برای محاسبات درآمدهای دولت به ریال و هزینه کرد دولت براساس بودجه 
س��نواتی اس��ت. به گفته وی، هرچه نرخ دالر واقعی تر باش��د، به طور قطع 
می تواند ش��فافیت بیشتری ایجاد کند و دخل و خرج دولت را بیشتر شفاف 
کن��د ولی نکته ای که وجود دارد، این اس��ت که 85درص��د واردات، واردات 
کاالهای واس��طه ای و کاالهای خط تولید هستند. ۱5درصد کاالی مصرفی 
م��ا هم کاالهای به نوعی ضروری موردنیاز مثل دارو و بخش��ی هم کاالهای 
مصرفی مثل موبایل هس��تند. بر این اس��اس، اگر نرخ دالر در بودجه به 8 
هزار تومان برس��د، عمال نرخ محاس��به برای واردات نیز نرخ بودجه خواهد 
ش��د بنابراین با توجه به تعرفه ه��ا در حوزه واردات، با ی��ک افزایش حدود 
۷۰، 8۰درص��دی مواجه خواهیم ش��د. رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران 
متذکر ش��د: باید ببینیم دولت متناسب با این افزایش نرخ ارز که در بودجه 
می خواه��د اعمال کند، تعرفه ها را هم پایین م��ی آورد که قیمت ها افزایش 
نیابد یا اینکه سیاس��ت دولت این اس��ت که هم افزایش درآمد داشته باشد 
و ه��م ب��ه نوعی تقاض��ای واردات را کم کند. این موض��وع می تواند واردات 
کااله��ای واس��طه ای و مواد اولیه تولید را با مش��کل مواج��ه کند. به گفته 
الهوتی، برای کاالهایی که با ارز 42۰۰ تومانی وارد می شدند و ارز آنها اگر 
به 8هزار تومان برسد، فاصله بین ارز رسمی و نیمایی کمتر می شود و تقاضا 
در آن کمتر می ش��ود و سوءاستفاده هایی که از این محل ممکن است اتفاق 

بیفتد نیز کمتر خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد
10 میلیون خودرو و موتورسیکلت فاقد 

بیمه نامه هستند
رئیس کل بیمه مرکزی از راننده محور ش��دن صدور بیمه ش��خص  ثالث 
از س��ال آین��ده خب��رداد و گفت حدود ی��ک میلیون خ��ودرو و 9 میلیون 
موتورس��یکلت در کش��ور فاقد بیمه نامه هستند. غالمرضا سلیمانی در گفت 
وگو با ایرنا، درباره صدور بیمه  شخص ثالث برای خودروها و موتورسیکلت ها، 
افزود: بررسی ها نشان می دهد که بیشتر خودروها و موتورسیکلت های فاقد 

بیمه نامه متعلق به حاشیه شهرها و شهرهای کوچک و حاشیه ای هستند.
او در مورد طرح راننده محور ش��دن بیمه های ش��خص ثالث از سال آینده 
توضیح داد: عامل حدود ۷5درصد تصادفات، اش��تباهات و عملکرد انس��انی 

است.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: بنابراین باید تالش شود که رانندگان ناچار 

به رعایت بیشتر قوانین شده و در نتیجه آمار تصادفات کاهش یابد.
س��لیمانی با بیان اینکه ساالنه حدود ۱۷ هزار کشته و ۳4۰ هزار مجروح 
ناش��ی از حوادث رانندگ��ی داریم، اضافه کرد: تلفات و مصدومان ناش��ی از 
حوادث رانندگی، س��االنه خس��ارت های جبران ناپذیری را به نظام سالمت، 

اقتصادی و اجتماعی کشور وارد می کند.
وی با یادآوری اقدامات انجام ش��ده برای کاهش خس��ارت های رانندگی، 
گفت: بیش��تر تصادفات به گروه س��نی 2۰ تا ۳۰ سال تعلق دارد که تجربه 

کمی نیز دارند.
رئی��س کل بیمه مرک��زی ادامه داد: در زمان ص��دور بیمه های جدید به 
عواملی مانند س��ن راننده، مدت زمان اخذ گواهینامه، س��ابقه تصادفات و ... 

توجه شده و حق بیمه براساس این عوامل تعیین و اخذ خواهد شد.
س��لیمانی با بیان اینکه در مجموع، این طرح به سود بیمه شده ها خواهد 
بود، اظهار داش��ت: براساس این طرح، حق بیمه راننده های پرخطر افزایش 
می یاب��د، اما در مقابل، راننده های کم خطر از معافیت ها و تخفیفات بیمه ای 

برخوردار خواهند شد.
وی ب��ا بی��ان اینکه در س��ال 98 اطالع��ات مربوط به رانن��دگان تکمیل 
می ش��ود، اضاف��ه کرد: با تکمی��ل اطالعات، این طرح در س��ال 99 اجرایی 

خواهد شد.

بانکنامه

بانک ه��ا پ��س از انقالب، نقش مؤث��ری در تمام بخش ه��ای اقتصادی 
داش��ته اند و جور تمام کم وکاس��تی های اقتصاد ایران را کشیده اند؛ چه در 
دوران جن��گ و چه در دوران تحریم، بازار پول توانس��ته در تمام دوران ها 
چ��رخ اقتصاد و تولید را بچرخاند و هم��واره بخش عمده ای از بحران های 
اقتصادی را مدیریت کند. در نتیجه به خاطر تمام فش��ارهایی که به دوش 
بازار پول بوده، س��اختار مالی بانک ها به ش��دت شکننده شد و شاهد موج 
گسترده ای از اصالحات در ساختار مالی بانک ها در سال های اخیر بوده ایم؛ 
چنانچه بازار پول هم اکنون در حال گام نهادن در فصلی تازه اس��ت و گواه 
آن، صورت های مالی بانک های بورس��ی است که کمابیش در حال اصالح 

است.
اما یکی از دالیل مهمی که بانک ها را با چالش روبه رو کرد، موضوع رقابت 
لجام گسیخته در پرداخت سود به سپرده ها بود که نهایتا منجر به افزایش 
بی حدوحصر پایه پولی ش��د؛ در دورانی که ش��اهد رقابت بانک ها بر س��ر 
پرداخت سود بیشتر به سپرده ها بودیم، برخی افراد وام های کالن از شبکه 
بانکی به منظور به کارگی��ری در صنعت دریافت می کردند، اما این وجوه 
به عنوان س��پرده در بانکی دیگر سپرده گذاری می شد. نتیجه این اقدام به 
افزایش هزینه تمام شده پول، افزایش هزینه اعتبارات و نهایتا باالرفتن بهره 
تس��هیالت و ناکام ماندن بنگاه ها برای تامین سرمایه در گردش از طریق 
بانک ها منجر شد. از سوی دیگر، بانک ها برای بهبود شرایط خود و تامین 
هزینه های تحمیل شده از بابت پرداخت سودهای بانکی، وارد بازاری به نام 
بازار امالک شدند. نتیجه این ورود، افزایش تقاضا و طبیعتا افزایش قیمت ها 
در بازار مسکن شد، همچنین ترازنامه بانک ها در این شرایط سنگین شد 
و ش��اهد س��ودهای موهوم در اثر ارزش گذاری دارایی ها بودیم. نهایتا این 
موضوع، یکی از عوامل مؤثر در ایجاد سیل ویرانگر نقدینگی در بازار مسکن 
و ایجاد تقاضای کاذب شد و در نهایت اضافه عرضه و رکود ویرانگر در این 
بازار را رقم زد. همین وضعیت باعث ش��د تا بس��یاری از فعاالن اقتصادی، 
هجمه ای علیه بانک ها را آغاز کنند و نسبت به بنگاه داری بانک ها واکنش 

سختی نشان دهند.
در این زمینه، رضا راعی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: به 
جای محدودیت های متعدد باید دید دنیا کجاست و ما کجا؟ در سوییس 
که مهد بانکداری اروپا اس��ت، یک ش��خصیت حقیقی یا حقوقی می تواند 
۱۰۰درصد س��هام یک بانک را در اختیار داش��ته باش��د، اما اگر سهامدار 
بانک از چارچوب ها خارج شوند با برخوردهای جدی روبه رو می شود. یعنی 
قوانینی وضع ش��ده که با وسواس خاصی نظارت بر آن عملیاتی می شود. 
بنابراین نظارت بر اجرای قوانین اس��ت که موضوع بسیار مهمی است. در 
نتیجه وقتی ش��خصی در حوزه مسائل بانکی از مسیر اصلی منحرف شود 

بالفاصله برخوردهای قانونی اجرایی می شود. 
او در گفت وگو با »بورس 24« می گوید: در ایران نیز باید به جای وضع 
محدودیت های پی در پی، نظارت بر اجرای دس��تورالعمل ها ساختارمند و 

هدفمند شود. در بنگاه داری هم همین است، اگر مبانی کارشناسی را ببینیم 
هیچ کجای دنیا به هیچ وجه قوانینی مبنی بر عدم بنگاه داری وضع نشده 
اس��ت. بانک ها مجاز به بنگاه داری هستند، اما با شرایط مشخص و با دید 

فنی و کارشناسی و در نظر گرفتن ریسک های موجود بر سرمایه گذاری. 
بنابراین بانک ها می توانند بخشی از منابع را براساس تقسیم سرمایه به 
نسبت های مشخص در زمینه های مختلف بانکداری و سرمایه گذاری به کار 
گیرند؛ در بخش س��رمایه گذاری هم ترکیب منابع باید به نحوی باشد که 
هم صنعت را ش��امل ش��ود و هم جغرافیا، یعنی به منظور پوشش ریسک 
سرمایه گذاری و تقسیم منابع، سرمایه ها را در یک بخش و در یک منطقه 
س��رمایه گذاری نمی کنند و مدیریت ریسک را نیز لحاظ می کنند بنابراین 
در دنیا اینطور نیس��ت که بانک ها اصال نمی توانند در حوزه سرمایه گذاری 

وارد شوند، اما سقف معینی برای این منظور لحاظ می شود.
راعی در پاس��خ به این س��وال که علت وضع محدودیت های بس��یار در 
نظام بانکی چیس��ت و چ��را س��رمایه گذاری بانک ها ب��ا محدودیت های 
گس��ترده ای روبه رو ش��د، گفت: قوانین را خوب وض��ع نمی کنیم و خوب 
نیز اجرا نمی کنیم. وقت��ی در این دو نکته ضعف داریم فکر می کنیم باید 
محدودیت ها را افزایش دهیم. در حوزه بنگاه داری بانک ها اگر یک بررسی 
اجمالی از بانکداری در کشورهای توسعه یافته داشته باشیم بد نیست؛ در 
کشور سوییس چند صد بانک فعال است، اما برای سهامداری در بانک ها، 
برخ��الف ایران که می گوید در بخش حقیقی 5درصد و در بخش حقوقی 
براساس دستورالعمل های جدید ۳۳درصد حقوقی ها سهام داشته باشند، 

محدودیتی قائل نشده اند.
این اس��تاد دانش��گاه درب��اره اینکه چرا ای��ن حج��م از محدودیت در 
سرمایه گذاری برای بانک ها در ایران در نظر گرفته شده، ادامه داد: در ایران 
و در ابتدای امر، بانک ها تمام منابع را به سمت زیرمجموعه های خودشان 
آوردند و به طور گس��ترده اقدام به سرمایه گذاری در دارایی ثابت و امالک 
و مس��تغالت کردند. بعد از آن عکس این موضوع را اجرایی کردیم و کال 
بنگاه داری را ممنوع اعالم کردیم. در حالی که باید تعادل را در این بخش 
رعایت می کردیم. در مرحله بعد نیز قوانین چرخید و اعالم ش��د، بانک ها 
باید الزاما از این سرمایه گذاری ها خارج شوند و به یک باره اعالم شد بانک ها 
باید اقدام به خروج از سرمایه گذاری از امالک کنند. این اقدام زمانی کلید 
خورد که بازار مسکن در رکود بود و به بانک ها گفتیم باید مستغالت خود 

را عرضه کنید. درنتیجه، عرضه بیشتر و منجر به تشدید رکود شد.
راعی درب��اره اینکه چگونه باید قانون خروج از بنگاه داری پیاده س��ازی 
می ش��د، گفت: اگر به صورت کارشناسی و اصولی، هدف گذاری می کردیم 
مشکالت خاصی گریبان بانک ها را نمی گرفت. مثال می بایست برای بانک ها 
ممنوعیت ورود به سرمایه گذاری جدید را ابالغ می کردیم. بعد از آن تا حد 
مشخصی حجم سرمایه گذاری ها را کاهش می دادیم، اما معتقدم که نباید 
س��رمایه گذاری های بانک ها به صفر برس��د. ما در قوانینی که پیاده سازی 

می کنیم بانک ها را تنبیه می کنی��م. در صورتی که باید مدیران به عنوان 
یک خبره مسائل بانکی پاسخگو باشند. 

ب��ه گفت��ه این اقتص��اددان، بنابرای��ن آرام آرام بانک ه��ا از حجم باالی 
سرمایه گذاری ها خارج شدند. ما بانک را تنبیه کردیم و آنها را وادار کردیم 
که دارایی های خود را عرضه کنند. تنبیه بانک یعنی تنبیه س��پرده  گذار و 
س��رمایه گذار بانک. در دنیا بانک ها شرکت هایی تحت مدیریت خود دارند 
و س��رمایه گذاری هایی می کنند. همچنین سرویس های متعددی دارند و 
تنوع خدمات دارند و اینکه بگوییم اصال مجاز به س��رمایه گذاری نیستند 
درست نیست. من معتقدم قوانین باید براساس اصول کارشناسی حرفه ای 
بانکداری بین المللی اسالمی باشد و قوانین وقتی بر این اصول تدوین شد 
نظارت براس��اس قانون نوشته شده باش��د. وقتی اینطور شد اجازه دهیم 
مدیران نظام بانکی س��طح قابل قبولی از ریسک پذیری را داشته باشند اما 
االن محدودیت ها و قوانین به ش��کلی است که بیشتر مدیران ریسک گریز 

شده اند.
او در پای��ان درباره اینکه آیا با کنار رفتن بانک ها، بخش خصوصی توان 
بنگاه سازی خواهد داشت، پاسخ داد: بخش خصوصی ایران نحیف است و 
توان تجهیز منابع برای مگا پروژه ها که منجر به خلق ارزش خواهد شد را 
ندارد اما این بخش در اجرای بنگاه های کوچک خوب ورود کرده است. ما 
مسیری را انتخاب کردیم که اقتصادمان رد شود. به کارگیری مکانیزم های 
تنبیهی و تش��ویقی یکسری اصول دارند و ما متاسفانه در تمام حوزه های 
اقتصادی از مکانیزم های تخریبی اس��تفاده می کنی��م نه اصالحی از یک 
طرف ما در کش��ور بخش اقتصادی خصوصی نداریم و اجازه ندادیم بخش 
خصوصی تقویت ش��ود. االن می خواهیم بخش عم��ده ای از بار اقتصادی 
کش��ور را حمل کند. االن کش��ور در یک برهه حس��اس است و با بخش 
خصوصی نحیف و الغر امکان رشد و توسعه مدنظر ما عملیاتی نمی شود. 
اگر بخواهیم نتیجه بگیریم معتقدم قانون گذار و ناظر باید در بخش مالی و 

در بخش واقعی اقتصاد برنامه داشته باشد.
متاس��فانه برنامه های توسعه ای که پنج ساله است کمتر از ۳۰درصدش 
اجرا می شود. توسعه مستلزم آن است که اوال برنامه درست داشته باشیم. 
برنامه درس��ت اجرا شود. ما برنامه توسعه و استراتژی می خواهیم و بخش 
اقتصادی دول��ت باید در نقش تنظیم کننده ورود کند. نهادهای اقتصادی 
بزرگ و بانک ها به عنوان توسعه گر ورود کنند و شرکت های بزرگی را که 
دیگران وارد نمی ش��وند در نقش توس��عه دهنده ورود کنند به بهره برداری 

برسانند.
به گفته راعی، بانک ها باید تحت ش��رایطی اجازه سرمایه گذاری داشته 
باش��ند و منجر به توس��عه بخش خصوصی ش��وند. بخ��ش خصوصی در 
قس��مت های خرد فعال اس��ت و خوب هم عمل کرده اس��ت اما در بخش 
کالن، به دلیل رقابت دولت با بخش خصوصی، توان ورود را ندارد که منجر 

به عدم تمایل به سرمایه گذاری از سوی این بخش شده است.

از بانکداری تا بنگاه داری

آیا بانک ها در دنیا از بنگاه داری منع می شوند؟

بانک مرکزی در مواجهه با گس��ترش ش��دید فیش��ینگ که منجر به 
خالی کردن حس��اب های بانکی مردم شده اس��ت، راهکار رمزهای دوم 
یک بار مصرف را کلید زد؛ با این اقدام از ابتدای دی ماه، نبرد بانک ها و 

سارقان اینترنتی به ایستگاه آخر می رسد.
میزان س��رقت اینترنتی حساب های بانکی )فیش��ینگ( در سال های 
اخیر رشد زیادی کرده و این در حالی است که به دلیل ماهیت این نوع 
تخلفات، شناسایی عامالن سخت و پیچیده بوده و همچنین بازگرداندن 
پول سرقت شده به قربانیان نیز تقریبا محال و ناممکن است. فیشینگ 
به تالش برای به دس��ت آوردن اطالعاتی مانند ن��ام کاربری، گذرواژه، 
اطالعات حس��اب بانکی و … از طریق جعل یک وب س��ایت، پیامک و 
آدرس ایمیل گفته می ش��ود. افراد سودجو پس از دریافت این اطالعات 

به راحتی می توانند حساب های بانکی افراد را خالی کنند.
برای مقابله با این موضوع بانک مرکزی اقدام به اجباری کردن رمزهای 
دوم یک بار مصرف یا پویا کرده  اس��ت ک��ه عبدالناصر همتی رئیس کل 
این بانک در این باره می گوید: با استفاده از رمز یک بار مصرف از ابتدای 
دی ماه، میزان فیش��ینگ تا 95درصد کاهش پی��دا خواهد کرد. بر این 
اس��اس، رمز دوم یک بار مصرف قرار است از ابتدای دی ماه برای تمامی 
تراکنش های غیرکارتی اجباری ش��ود که دریاف��ت این رمزها از طریق 

پیامک و اپلیکیشن تلفن همراه امکان پذیر است.
این اقدام با تاکید پلیس فتا در راس��تای افزایش امنیت تراکنش های 
بانکی و کاهش کالهبرداری های آنالین از جمله فیشینگ اجرایی شده 
و رمزه��ای دوم ایس��تا )ثابت( از ابتدای دی ماه غیرفعال می ش��وند. در 
همین زمینه، مسعود خاتونی، معاون فناوری اطالعات و شبکه ارتباطات 
بانک ملی در گفت و گو با ایرنا، با تش��ریح اقدامات انجام شده برای ارائه 
رم��ز دوم یک بار مصرف، گفت: س��امانه دریافت رمز دوم یک بار مصرف 
از طریق اپلیکیش��ن از اسفند 96 در بانک ملی اجرایی شده و از چندی 

پیش دریافت این رمز از طریق سامانه ussd آغاز شده است.
او با اش��اره به س��ازوکار ارائه رمزهای پویا، گفت: تولید و ارس��ال این 
رمزها از طریق الگوریتم ها و رمزنگاش��ت هایی انجام می شود که امنیت 
آنه��ا را باال می برد. امنیت ش��بکه فناوری اطالعات بانک های کش��ور از 
جمله بانک ملی باالست و علت اصلی فیشینگ به سهل انگاری کاربران 

مربوط می شود.
ب��ه گفته خاتونی، اف��راد برای تراکنش با کارت بانک��ی، چهار فاکتور 
)ش��امل ش��ماره کارت، تاریخ روی کارت، رمز درج ش��ده روی کارت و 
رم��ز دوم( را در اختیار دارند که بای��د از آنها محافظت کنند، اما گاهی 
با کم توجهی در حفظ این اطالعات، زمینه س��رقت حس��اب های بانکی 

خود را فراهم می کنند. وی با اش��اره به عدم شناخت مردم با فرصت ها 
و مخاط��رات بانکداری الکترونیک، گفت: جرم ه��ا به دلیل عدم آگاهی 
و نبود اطالعات کافی مش��تریان در اس��تفاده از خدمات بانکی به ویژه 
سرویس های الکترونیکی رخ  می دهد.  استفاده از خدمات رمزهای پویا 
می تواند تا حد زیادی از مخاطرات بانکداری الکترونیک کاسته و تالش  

سارقان را به شکست بکشاند.
مع��اون فناوری اطالعات و ش��بکه ارتباطات بانک مل��ی درباره اصرار 
بانک ها برای نصب جداگانه اپلیکیش��ن مخصوص خود توسط مشتریان 
بانک ها، گفت: تالش هایی را برای همراه کردن بانک ها جهت اس��تفاده 
از زیرس��اخت های مش��ترک ارائه رمز دوم یک بار مص��رف انجام داده و 
پیش��نهادهایی را ارائ��ه کرده ای��م، اما هنوز به نتیجه نرس��یده اس��ت. 
امیدواری��م در مذاک��ره با س��ایر بانک ها به فضای مش��ترکی برای ارائه 
مشترک این خدمات دست پیدا کنیم. به گفته وی، باید سهم هر بانک 
در این سامانه های مشترک لحاظ شود تا کسب و کار آنها لطمه نخورد.
معاون فناوری اطالعات و ش��بکه ارتباطات بان��ک ملی با بیان اینکه 
ارسال رمزهای دوم یک بار مصرف رایگان است، گفت: بانک ها می توانند 
برای جذب مش��تری این خدمات را به طور رایگان ارائه کنند و پس از 

جذب مشتری، در سایر بخش ها برای خود سودآوری داشته باشند.

با فعال سازی رمزهای دوم یک بار مصرف

نبرد بانک ها و سارقان اینترنتی به ایستگاه آخر می رسد
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خبرهای وزیر اقتصاد از خصوصی سازی شرکت های دولتی
 »عبور از تالطم«
به روایت دژپسند

وزیر اقتصاد از خصوصی سازی برخی شرکت های دولتی خبر داد 
که جزییات آن در هفته آینده منتشر می شود و پیش بینی کرد که 

روند کاهنده تورم تا پایان سال ادامه دار باشد.
به گزارش ایس��نا، فرهاد دژپس��ند در یک برنامه رادیویی با بیان 
اینکه نقطه مطلوب اقتصادی در ش��رایط تحریم نقاطی است که در 
سیاس��ت های کلی قانون برنامه ششم توسعه به تصویر کشیده شده 
اس��ت، گفت: در این برنامه رش��د اقتص��ادی حداقل 8درصد و نرخ 
بیکاری تک رقمی در نظر گرفته ش��ده است؛ با این وجود ما به این 
شرایط دست پیدا نکردیم و در شرایطی که با تحریم مواجه هستیم 

انتظار هم نمی رفت که به همه اهداف این برنامه برسیم.
او همچنی��ن با اش��اره به اس��تفاده 6۰ میلی��ارد دالری از منابع 
خارجی و س��رمایه گذاری ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در کش��ور که در 
قانون برنامه شش��م توس��عه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: 
در ش��رایطی که با اعمال انواع محدودیت ها در ورودی منابع مواجه 
می ش��ویم، نمی توانیم تصور به تحقق این اهداف داش��ته باشیم؛ به 

همین دلیل می توان گفت با نقطه مطلوب فاصله داریم.
وزیر اقتصاد با اشاره به صادرات غیرنفتی 24.5 میلیارد دالری در 
هفت ماهه امس��ال گفت: صادرات غیرنفتی در این مدت نسبت به 
مدت مشابه در س��ال گذشته حدود ۱۰درصد از نظر وزنی افزایش 
داش��ته که با وجود ش��رایط تحریم و تحمیل مضایق، قابل توجه و 

تقدیر است.
دژپس��ند همچنین خاطرنشان کرد که منظور او از عبارت »عبور 
از تالط��م« که در روز ۱۳ آبان مطرح کرده بود، تالطم در بازارهای 
ارز، طال و کاال بوده که در مرداد و مهرماه س��ال گذش��ته ش��رایط 
متالطمی داش��تند، اما در حال حاضر شرایط مانا و پایداری در این 

بازارها حاکم شده است.
وزیر اقتصاد درباره اینکه چگونه می توانیم از رکود ناشی از افزایش 
هزینه های تولید عبور کنیم، گفت: با توجه به اینکه 8۳ تا 8۷درصد 
واردات ایران را کاالهای واسطه ای و سرمایه ای و مواد اولیه تشکیل 
می دهند، طبیعی اس��ت که سه برابر شدن نرخ ارز منجر به افزایش 
هزینه های تولید و این موضوع به ش��اخص خرده فروشی نیز منتقل 
شود، اما افزایش هزینه تولید دقیقا به نسبت افزایش نرخ ارز صورت 
نگرفته،  چراکه فقط بخش��ی از هزینه های تولید در ایران وابسته به 

نرخ ارز است.
او با اش��اره به کاهنده ش��دن روند تورم در خرده فروشی ها در تیر 
و مرداد امس��ال گفت: غالب موسسه های کارشناسی و دستگاه هایی 
ک��ه با مدل پیش بینی کار می کنند، معتقدند که روند کاهنده تورم 

تا پایان سال ادامه خواهد داشت و شتاب تورم گرفته می شود.
همچنین به گفته این مقام مس��ئول برآوردها نش��ان می دهد که 

رشد اقتصادی غیرنفتی در نیمه اول امسال مثبت بوده است.
دژپس��ند در پایان از خصوصی سازی برخی ش��رکت های دولتی 
خبر داد و گفت: در روزهای آینده در مس��یر واگذاری ش��رکت های 
دولت��ی گام بزرگی برمی داری��م و امیدوارم که این موضوع در هفته 
آین��ده اعالم عمومی ش��ود. او همچنین گفت که قرار اس��ت روش 

خصوصی سازی های جدید تغییر کند.

دریچه

فرصت امروز: در پایان معامالت هفته س��وم آبان ماه، ش��اخص کل با 
رش��د ۰.58درصدی و با یک هزار و ۷6۱ واحد افزایش نس��بت به هفته 
گذش��ته به رقم ۳۰۷ هزار و 94 واحد رسید. شاخص کل هم وزن هم با 
2 ه��زار و ۷6۳ واحد افزایش مع��ادل ۳.22درصد، رقم 88هزار و 452 

واحد را به نمایش گذاشت.
ش��اخص بازار اول نیز با یک ه��زار و 2۳4 واحد افزایش به رقم 222 
هزار و 696 واحد رسید و شاخص بازار دوم هم با ۳هزار و ۷86 افزایش 
عدد 626 هزار و ۷55 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب، شاخص بازار 
اول با ۰.56درصد و ش��اخص بازار دوم با ۰.6۱درصد افزایش نسبت به 

هفته قبل همراه شدند.
در پن��ج روز کاری ای��ن هفت��ه، ارزش کل معام��الت اوراق بهادار به 
65 هزار و 46۳ میلیارد ریال رس��ید که نس��بت به هفته قبل ۱9درصد 
افزایش یافت. همچنین تعداد ۱2 میلیون و 852 هزار انواع اوراق بهادار 
در بی��ش از یک میلیون و 668 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به 
ترتیب، 4.۰۷درصد و 4.24درصد افزایش را نس��بت به هفته گذش��ته 

تجربه کردند.
ای��ن درحالی اس��ت ک��ه تع��داد 6۷9 میلیون واح��د از صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 6 هزار 
و 9۰۷ میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و با رشدی 49.44درصدی 
و 48.49درصدی نسبت به هفته گذشته همراه شدند. در بازار بدهی که 
اوراق مش��ارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود نیز تعداد یک 
میلیون  و 2۰۰ هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از یک هزار 

و ۱95 میلیارد ریال معامله شد.
اما در چند هفته گذش��ته، بورس تهران حکایت از آینده روشن سهام 
خودرویی ها داشته است و کارشناسان، علت اقبال به سهام گروه خودرو 
را ناش��ی از میزان باالی نقدشوندگی آن می دانند؛ همچنین زمزمه های 
افزایش س��رمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و خروج از مشمولیت 

ماده ۱4۱ قانون تجارت نیز در این زمینه بی تاثیر نیست.
در همین زمینه، رضا آریاراد، کارش��ناس بازار سرمایه در گفت وگو با 
ایرنا، به روند معامالت گروه خودرو در بازار س��رمایه اشاره کرد و گفت: 
س��هام گروه خودرو پس از فراز و نش��یب های فراوان با اقبال خوب بازار 
مواجه شده است. در موضوع تجدید ارزیابی بر دارایی ها باید به این نکته 
توجه داش��ت که شرکت های بورسِی مشمول ماده ۱4۱ قانون تجارت با 
اج��را و عملیاتی کردن تجدید ارزیاب��ی دارایی های خود به نوعی فرصت 
دوب��اره برای توجه و تمرکز بر تولید و رون��ق در تولید محصوالت خود 
به دس��ت آوردند و امکان بهبود وضعیت تولید و ادامه روند تس��هیل در 
چرخ��ه فعالیت با رویکرد مدیریتی کاهش هزینه، افزایش میزان داخلی 

سازی، ارتقای کیفیت محصول و استفاده از ابزارهای سودمند در جهت 
سودآوری و رونق میسر می شود.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه این نوع اقدام را نمی توان 
صرفا به سودآوری، افزایش سود و درج در صورت های مالی شرکت های 
موردنظ��ر مرتبط دانس��ت، ادام��ه داد: تجدید ارزیاب��ی دارایی ها که به 
افزای��ش ارزش دارایی ه��ا در صورت های مال��ی می انجامد، تنها فرصت 
ممک��ن در اختیار مدیران و کارکنان ش��رکت ها ب��رای بهبود عملکرد، 
افزایش تولید و فروش باکیفیت محصول و در نتیجه عملکرد مناس��ب، 

کسب سود و افزایش سودآوری خواهد بود.
به گفته وی، همچنین جدای از اهمیت و تاثیر موضوع تجدید ارزیابی 
دارایی ها، از مهمترین دالیل اقبال س��هامداران به س��هام ش��رکت های 
خودروی��ی را ک��ه کمتر به آن پرداخته ش��ده، می ت��وان توجه و تمرکز 
حداکث��ری دولت و مدی��ران اجرایی صنعت خودرو ب��ه افزایش میزان 

داخلی سازی و خودکفایی در این صنعت عنوان کرد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه خاطرنش��ان کرد: تاثیر روانی بازگشت 
آرام��ش به صنع��ت و تولید که با هجمه تبلیغات گس��ترده تحریم های 
س��ال گذشته تحت الشعاع قرار گرفته بود امروز منجر به ورود نقدینگی 
و س��رمایه های س��رگردان به مرجع اصلی خود یعنی بازار سرمایه شده 
ک��ه این موضوع نویدبخ��ش آینده ای باثبات و مطمئ��ن در رونق تولید 
و صنعت این حوزه خواهد بود. او یادآور ش��د: درخصوص ش��رکت های 
خودرویی می توان به ارزش��مندتر شدن سهام آنها از طریق راهکارهای 
مدیریتی مناس��ب در کاهش واردات و افزایش ارتباط با مراکز تحقیق و 
توس��عه و دانشگاه به منظور داخلی سازی حداکثری قطعات و مواد اولیه 

موردنیاز تولید خودرو اشاره کرد.
آریاراد ادامه داد: شرکت ایران خودرو با تشکیل ستاد توسعه و تعمیق 
س��اخت داخل در فرصتی کوتاه توانس��ت با ایجاد ارتب��اط و اتحاد بین 
صنعت، دانش��گاه)محققان و پژوهشگران( و شرکت های خالق و مبتکر 
قطعه سازی کش��ور، با برنامه ریزی برای خودکفایی تعداد 22۱ قطعه از 
قطع��ات اصل��ی و وارداتی خودرو در س��ال های 99 - 98 و با همکاری 
۳2 ش��رکت قطعه ساز موفق و کارآفرین کشور برای داخلی سازی تعداد 
68 قطعه برای خودکفای��ی اقدام و تعداد۳2 قطعه اصلی به تولید انبوه 

برساند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، پیش بینی خودکفایی حداکثری 
در س��ال های 98 و 99 می توان��د نویدبخ��ش ت��داوم موف��ق تولیدات 
محص��والت متن��وع خودرویی و حضور موف��ق در بازارهای داخلی و در 
سطح کشورهای منطقه و متقاضی محصوالت متنوع و باکیفیت خودرو 
باش��د. او معتقد است که تشکیل ستادی که داخلی سازی و خودکفایی 

در تولید باکیفیت خودرو را ش��عار خود قرار داده اس��ت را می توان در 
تاریخ صنعت خودروسازی در ایران بی نظیر دانست. 

به گفته آریاراد، در دوران تحریم با برنامه ریزی برای تولید با تیراژ باال 
و رس��اندن کمیت تولید به هدف میزان ۷5۰ هزار دستگاه در سال و به 
منظور رس��یدن به شکوفایی در رونق تولید خودرو به طور حتم بازتاب 
و تاثیر بس��زایی در ارزشمندشدن س��هام این شرکت و روند رو به رشد 

آتی خواهد داشت.
این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود: خبرهای مثبت از داخلی س��ازی 
قطع��ات ت��ک ECU برای خودروهای کوییک و س��اینا برای ش��رکت 
خودروس��ازی س��ایپا و تداوم فرآین��د تکمیل آن که ب��ه عنوان یکی از 
قطعات اصلی تولید خودرو اس��ت، امیدواری ادامه رش��د و تداوم تولید 
باکیفیت و کمیت در گروه های خودروس��ازی را در بین س��هامداران به 

وجود آورد.
او در پایان با اشاره به آینده روشن سهام خودرویی ها در بورس گفت: 
اخبار مثبت و حواش��ی مربوط به س��هام گروه خودرویی، سهامداران را 
به این درک عمیق رس��انده اس��ت که در خرید سهام گروه خودرویی با 
انگی��زه میان مدت و بلندمدت وارد ش��ده و با اطمینان از ادامه مس��یر 
روبه رش��د وضعیت اقتصادی تولید خودرو به آینده روش��ن و رو به رشد 

ارزش سهام خودرویی امیدوار و خوش بین باشند.

رشد کمتر از یک درصدی شاخص بورس تهران در سومین هفته آبان ماه

کدام سهام آینده درخشانی در بورس دارد؟
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ممنوعیت صادرات سیب زمینی، خوراک دام 
و طیور و رب گوجه فرنگی برداشته شد

هی��ات عمومی دیوان عدالت اداری دس��تور وزیر صمت درباره ممنوعیت 
صادرات س��یب زمینی، خوراک دام و طی��ور و رب گوجه فرنگی را به دلیل 
مقید نشدن به زمان مشخص و صرفا ذکر »تا اطالع ثانوی« از زمان تصویب 

ابطال کرد.
به گزارش ایس��نا به نقل از روابط عموم��ی دیوان عدالت اداری، به دنبال 
ش��کایت از وزارت جه��اد کش��اورزی و وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت و 
درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱8۷۷۱۳/6۰ مورخ  9۷/۰۷/۱6درخصوص 
ممنوعیت صادرات س��یب زمینی، خ��وراک دام و طیور و رب گوجه فرنگی 
ت��ا اطالع ثانوی، هیات عموم��ی دیوان عدالت اداری در این مورد وارد بحث 
و بررس��ی ش��د و با اس��تناد به بند 4 مصوبات نهمین جلس��ه شورای عالی 
هماهنگ��ی اقتصادی م��ورخ 9۷/۰5/25که ب��ه تایید مق��ام معظم رهبری 
رسیده، اعالم ممنوعیت در مورد صادرات سیب زمینی، خوراک دام و طیور 
و رب گوج��ه فرنگی از س��وی وزارت صمت بدون مقی��د کردن آن به زمان 
مش��خص و با قید »تا اطالع ثانوی« را مغایر این مصوبه دانست و با اکثریت 

آرا آن را از زمان تصویب ابطال کرد.
گفتن��ی اس��ت در بند 4 مصوبه نهمین جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی 

اقتصادی مورخ 9۷/۰5/25چنین آمده است:
»ب��ه منظ��ور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیم��ت کاالها در بازار 
داخلی، وزیر صمت می تواند در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس 
جمهور می رسد، صادرات برخی کاالها را در شرایط اضطراری برای محدوده 

زمانی معین مشروط یا ممنوع نماید.«

گل ارزان شد
ب��ه گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه اس��تان تهران، قیمت 

انواع گل  نسبت به یک تا دو ماه گذشته کاهش یافته است.
غالمحس��ین س��لطان محمدی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: اکنون 
قیمت انواع گل  نس��بت به یک تا دو ماه گذشته کاهش یافته به گونه ای که 
در ح��ال حاضر بازار متعادل ت��ری در این محصول داریم اما با وجود کاهش 

قیمت، تقاضا برای خرید گل همچنان پایین است.
وی ادامه داد: در حال حاضر با وجود اتمام ایام محرم و صفر و شروع اعیاد 

و جشن ها، تقاضای قابل توجهی برای این محصول نداریم.
س��لطان محمدی با بیان اینکه کش��ور چهار فصل ما شرایط پرورش گل 
و گیاه را دارد، افزود: واردات گل هیچ زمانی برای کش��ور مناس��ب نبوده و 
البته ما هم خواهان ممنوعیت واردات نیس��تیم، بلکه خواس��تار این هستیم 
که واردات این محصول با توجه به سرانه مصرف داخل کشور صورت بگیرد. 
ضمن اینکه اگر بخواهیم در این زمینه صادرات داش��ته باش��یم باید میزان 

گلخانه های مدرن را افزایش بدهیم.
وی با بیان اینکه در ش��ش ماهه دوم س��ال صادرات بهتری در این زمینه 
داریم، خاطرنش��ان ک��رد: اگر با این می��زان تولید گل در کش��ور صادرات 
داش��ته باشیم، مصرف کننده ضرر می کند چون با این میزان تولید در کشور 

نمی توانیم نیاز داخل را تأمین کنیم.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه اس��تان تهران با انتقاد از واردات 
بی رویه گل به کشور، تاکید کرد: ما نباید به خارج از کشور وابسته باشیم که 
همه چیز را وارد کنیم، بلکه باید ش��رایط را طوری فراهم کرد تا آن چیزی 
را که می توان در داخل تولید کرد را، خودمان تولید کنیم تا در این صورت 
هم موجب اش��تغال زایی و درآمدزایی برای کشور شود و هم ارزی از کشور 
برای واردات خارج نشود. زمانی که صادرات محدودی داریم باید سعی کنیم 

تا واردات این محصول را کاهش دهیم.
وی ادام��ه داد: معادل 4۰ تا 5۰ میلیون دالر صادرات در ش��ش تا هفت 
ماهه نخس��ت س��ال جاری داش��ته ایم که مقصد بیش��تر این ص��ادرات به 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس بوده است. بیشترین صادرات گل را به کشور 

عراق و مقداری هم به افغانستان و پاکستان داریم.
س��لطان محمدی س��رانه مصرف گل در کش��ور را معادل ۱5 ش��اخه گل 
دانس��ت و گفت: در سال وقتی که ما 2.5 میلیون شاخه گل تولید می کنیم 
این میزان تولید در کشور مصرف نمی شود. ما در تولید گل و گیاه در جهان 
مقام هفدهم و در صادرات مقام ۱۰6 یا ۱۰۷  را داریم که این نش��ان دهنده 

این است که صادرات ما در این زمینه ضعیف است.

کاهش 5 هزار تومانی قیمت گوشت در بازار
 رئی��س اتحادی��ه گوش��ت گوس��فندی گف��ت هم اکنون هر کیلو ش��قه 

گوسفندی به نرخ 9۰ تا 9۱ هزار تومان به مشتری عرضه می شود.
علی اصغر ملکی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، از کاهش مجدد 
5 هزار تومانی گوش��ت گوس��فندی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر 
کیلو ش��قه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 8۰ تا 8۱ هزار تومان به مغازه دار و 
با احتس��اب ۱۰درصد س��ود معادل 9۰ تا 9۱ هزار تومان به مشتری عرضه 
می ش��ود. او با اشاره به اینکه قیمت گوشت در ماه های اخیر ۱5 هزار تومان 
کاهش یافته اس��ت، اف��زود: رکود حاکم ب��ر بازار، کنترل نس��بی قاچاق و 

جلوگیری از صادرات منجر به کاهش قیمت گوشت در بازار شده است.
ملک��ی درباره آخری��ن وضعیت قاچاق دام گفت: بناب��ر آخرین اطالعات، 
مقدار جزئی دام به عراق قاچاق می ش��ود که امیدواریم با اعمال نظارت های 
بیش��تر از این امر جلوگیری ش��ود چراک��ه خروج جزئ��ی غیرقانونی دام از 

مرز های کشور هم می تواند بر بازار گوشت اثر بگذارد.
رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی ادامه داد: ازدیاد عرضه بیش از تقاضا 
موجب ش��ده قیمت گوش��ت در بازار شکسته ش��ود و با وجود آنکه در ایام 
پایانی ماه به س��ر می بریم، پیش بینی می ش��ود که به س��بب کاهش قدرت 
خرید مردم، قیمت گوشت در ابتدای ماه هم نوسان چندانی نداشته باشد.

او با اشاره به اینکه به میزان کافی دام در دامداری ها و مراتع وجود دارند، 
بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی برای استمرار ثبات قیمت گوشت در بازار 
بای��د نه��اده با قیمت مناس��ب در اختیار دامداران قرار ده��د تا آنها متضرر 
نش��وند. ملکی قیم��ت کنونی هر کیل��و دام زنده را ۳6 ت��ا ۳۷ هزار تومان 
اعالم کرد و گفت: قیمت کنونی دام نس��بت به هفته گذش��ته ۳ تا 4 هزار 
تومان کاهش داش��ته که با استمرار روند جلوگیری از قاچاق و صادرات دام 

پیش بینی می شود که مشکل خاصی در بازار اتفاق  نیفتد.
رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی در واکنش ب��ه اظهارنظر برخی افراد 
مبنی بر انباشتگی دام در واحد ها گفت: با توجه به آنکه برخی افراد سودجو 
س��ال گذش��ته از صادرات دام منافع خوبی بردند از این رو امسال به دنبال 
این هس��تند تا با اظهارنظر مازاد دام، مج��وز صادرات را از دولت بگیرند در 

حالی که این امر منجر به تالطم قیمت در بازار می شود.

اخبـــار

رئیس اتاق مش��ترک ایران و افغانس��تان گفت مبادالت تجاری ایران و 
افغانستان نسبت به سال گذشته، رشد ۱۰درصدی را تجربه کرده است.

حسین سلیمی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت 
اقتصادی افغانستان اظهار کرد: مبادالت تجاری افغانستان نسبت به سال 
گذش��ته، رش��د ۱۰درصدی را تجربه کرده اس��ت که این امر به صورت 

یک طرفه بوده و بیشتر ما به افغانستان صادر کردیم.
رئیس اتاق مش��ترک ایران و افغانستان در ادامه از معضالت مربوط به 

کاال های صادراتی گفت و خبرداد: این مش��کالت شامل تعرفه، بازار های 
مرزی و همچنین رفت و آمدهای کامیونی است.

س��لیمی با تاکید بر اینکه نقل و انتقال پول، یکی از مش��کالت موجود 
بین دو کش��ور اس��ت، اظهار کرد: هم اکنون ما از نظر نقل و انتقال پول با 
مشکل جدی روبه رو هستیم و این در حالی است که بانک مرکزی صریحا 
اعالم کرده که ریال کنار گذاش��ته شود و بیشتر صادرات مان با دالر باشد 
و این امر توانس��ته بر این موضوع تاثیر گذارد. رئیس اتاق مشترک ایران 

و افغانس��تان در ادامه تصریح کرد: ب��ا توجه به ممنوعیت های وارداتی به 
خصوص واردات محصوالت کش��اورزی که توسط وزارت جهاد کشاورزی 
برای حمایت از تولید داخلی وضع ش��ده اس��ت در صادرات به این کشور 
محدودیت های��ی برای ما به وجود آمده، زی��را تجارت یک امری دوطرفه 
است. سلیمی با تاکید بر اینکه حجم مبادالت تجاری بین دو کشور ایران 
و افغانستان حدود 2.۷ میلیارد دالر است، گفت: این در حالی است که دو 

کشور از ظرفیت تجاری بسیار باالتری برخوردار هستند.

رشد ۱۰درصدی مبادالت تجاری ایران و افغانستان نسبت به سال گذشته

قائم مق��ام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه 
در هفت ماه امس��ال 8۰ میلیون تن کاالی غیرنفتی صادر ش��ده است، 
گفت صادرات کاال به لحاظ وزنی ۱۷درصد در هفت ماه امس��ال نسبت 

به سال قبل افزایش یافته است.

به گزارش تس��نیم، حس��ین مدرس خیابانی ش��امگاه پنجش��نبه در 
نشس��ت میز ملی خرما در بوشهر با بیان اینکه آمار و برنامه ریزی هدف 
را ترسیم می کند، اظهار داشت: آمار صادراتی خرما به رقم های مختلف 
ارائه می شود که باید دغدغه های صنعتگران و صادرکنندگان مورد توجه 

قرار بگیرد و نسبت به آن برنامه ریزی شود.
وی آمار و اطالعات دنیا را مبنای تصمیم گیری دانس��ت و تاکید کرد: 
باید به آمار و اطالعات توجه ویژه تا تصمیم گیری برمبنای آن ارائه شود.

قائم مق��ام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اش��اره به 
تولی��د ۱.2 میلی��ون تن خرم��ا و ۳۳۷ هزار تن ص��ادرات تصریح کرد: 
ب��ا این آمار ۳۰درص��د خرمای تولیدی صادراتی اس��ت که این آمار در 

دستگاه های مختلف متفاوت است.

مدرس خیابانی، با تاکید بر زیرس��اخت های تجاری در ش��هرک های 
صنعتی تصریح کرد: همه شهرک های صنعتی باید منطقه تجاری داشته 
باش��ند و ضمن ایجاد نمایشگاه و فروشگاه تجاری باید دارای غرفه های 
مش��اوره ای بازاریابی، برندس��ازی، قراردادهای حقوقی، بیمه، مالیات و 

زیرساخت های تجاری باسند.
وی با اش��اره به توسعه زیرساخت های صادراتی محصوالت بیان کرد: 
هر جا در قالب یک تش��کل، یک خوش��ه و یک انجمن ایجاد شد زمینه 

حضور آنان در نمایشگاه ها فراهم شود.
قائم مق��ام وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت در امور بازرگانی با اش��اره 
ب��ه اینکه با ارز صادرکنندگان کش��ور می چرخد، اف��زود: نمی توان عدم 

بازگشت ارز کاالهای صادراتی مصوب کرد.
مدرس خیابانی با اش��اره به اینکه باید میز خرما حداقل س��ه سال در 
استان ها ایجاد ش��ود، گفت: تشکیل میز خرما در مدت کوتاه و یکساله 
نمی توان به اهداف موردنظر دست یافت باید حداقل سه سال میز خرما 

در یک استان تشکیل  تا برنامه ریزی بلندمدت انجام شود.
وی با اش��اره به اینکه باید به انجمن ملی خرما اختیار داده ش��ود تا 

زیرس��اخت ها به س��رعت فراهم شود، گفت: به تش��کل ها و انجمن های 
محصوالت صادراتی توجه ویژه شود تا تصمیم گیری آنان به ثمر بنشیند.
قائم مق��ام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اش��اره به 
نقش رسانه و تبلیغات در معرفی محصوالت بیان کرد: تبلیغات به ویژه 
رس��انه ملی در معرفی محصوالت معجزه می کند باید به این مهم توجه 

ویژه شود.
مدرس خیابانی با بیان اینکه در مصرف خرما در داخل کم کار شده، 
افزود: باید راهکارهای الزم برای افزایش سرانه مصرف خرما ارائه شود.

وی راه نج��ات کل تولی��د را صادرات دانس��ت و تاکی��د کرد: هرچند 
ص��ادرات نقش مهمی در حل مش��کالت دارد ولی نبای��د غافل از بازار 

داخلی شویم.
قائم مق��ام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ام��ور بازرگانی با تاکید بر 
حفظ بازار داخلی و تصرف بازار صادراتی ۱5 کشور همسایه خاطرنشان 
ک��رد: برند تجاری ضمن اینکه هویت می بخش��د اعتب��ار به کاالها ارائه 
می کند ولی وقتی بدون برند وارد بازار خارجی می شویم به راحتی کنار 

گذاشته می شویم.

کارگ��روه تنظی��م ب��ازار مصوب کرد ۷۰ ه��زار تن مرغ ب��رای ذخایر 
راهبردی تا پایان س��ال تامین ش��ود، اما با توجه به اینکه حداکثر توان 
داخلی برای ذخیره سازی مرغ تا پایان سال 25 هزار تن است مقرر شد 

مابقی از محل واردات تامین شود.
به گزارش تسنیم، درحالی که مرغداران و حتی وزارت جهاد کشاورزی 
از تولی��د مرغ مازاد و حتی فروش به قیمت پایین تر از هزینه های تولید 
دم می زنند کارگروه تنظیم بازار مصوب کرد که 45 هزار تن مرغ  برای 

تامین ذخایر راهبردی به کشور وارد شود.
این کارگروه در جلس��ه اخیر خود مصوب کرده است که ۷۰ هزار تن 

مرغ برای ذخایر راهبردی تا پایان سال تامین شود، اما با توجه به اینکه 
حداکثر توان ذخیره س��ازی مرغ تا پایان س��ال از محل تولید داخل 25 

هزار تن است مقرر شد مابقی از محل واردات تامین شود.
متن مصوبه اخیر کارگروه تنظیم بازار به شرح زیر است:

»مقرر گردید ش��رکت پش��تیبانی امور دام با توجه به بند دوم ابالغیه 
ش��ماره 64۰۱5/ت 568۷۳ ه� - مورخ 98/۰5/24 در الزام این شرکت 
به همکاری و هماهنگی در اجرای سیاست ها و مصوبات کارگروه تنظیم 
ب��ازار اقدامات الزم برای ترمیم ذخایر راهبردی گوش��ت مرغ تا س��قف 
۷۰۰۰۰ ت��ن را انج��ام و گ��زارش آن را به صورت ماهیان��ه به کارگروه 

ارائه نماید.
تبص��ره: همچنین با توجه به اعالم وزارت جهاد کش��اورزی مبنی بر 
حداکثر توان ذخیره س��ازی مرغ تا پایان س��ال به می��زان 25 هزار تن 
)ش��امل موجودی و خریدهای دارای قرارداد( مقرر گردید اقدامات الزم 

جهت تامین ذخایر از محل واردات صورت پذیرد.
براس��اس مصوبه کارگروه تنظیم بازار ش��رکت پش��تیبانی امور دام، 
ش��رکت بازرگانی دولتی ایران و دفت��ر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت برای ثبت س��فارش این محصول اق��دام کنند و  بانک 

مرکزی نیز ارز موردنیاز واردات این محصول را تامین کند.

قائم مقام وزیر صنعت:

 80 میلیون تن کاال در ۷ ماه امسال صادر شد

مجوز واردات 45 هزار تن مرغ صادر شد

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

افزایش 3 تا 4درصدی قیمت ها در بازار 
خودرو 

یک��ی از فعاالن ب��ازار خودرو درخصوص وضعی��ت قیمت خودرو 
ب��ا بی��ان اینکه همراه ب��ا این افزای��ش قیمت ها در هفته گذش��ته 
تقاضایی وجود نداش��ته اس��ت، گفت خودروی 2۰6 تیپ 5 و تیپ 
H۳۰ ،2 ک��راس ب��ا افزایش حداکثر 4درصدی و خ��ودروی تیبا با 
افزایش 2درصدی به بازار عرضه ش��د. به گزارش خبرخودرو، یکی 
از فع��االن بازار خودرو درخصوص وضعی��ت قیمت خودرو در هفته 
گذشته گفت بازار خودرو در هفته جاری به دلیل تأخیر در تحویل 

خودروهای صفر با ۳ تا 4درصد افزایش قیمت مواجه شد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه تأثی��ر افزایش قیم��ت محص��والت داخلی بر 
خودروه��ای وارداتی افزود: وارداتی ها هم س��وار ب��ر این موج ۳ تا 
4درصد افزایش قیمت داش��ته اما با ادام��ه رکود در بازار معامله ای 
صورت نگرفته است. این فعال بازار خودرو با بیان اینکه خودروهای 
دیگر جهش قیمت نداش��ته اس��ت، تصریح کرد: خودروهای داخلی 
پ��ژو 4۰5، س��مند و پراید در مقایس��ه با هفته گذش��ته با افزایش 
قیمت اندک و مقطعی روبه رو بوده اس��ت. محمدی نیکخواه درباره 
پیش بینی وضعیت بازار در روزهای آینده گفت: در روزهای پیش رو 
بازار به یک ثبات نس��بی در قیمت ها خواهد رسید البته همواره در 
سه ماهه چهارم سال شاهد کاهش تحرکات در بازار خودرو بوده ایم.

این فعال بازار خودرو افزود: توقف تولید خودروهای پرتیراژ پراید 
و پژو 4۰5 تأثیری بر قیمت های محصوالت صفر و کارکرده نداشته 
است. محمدی نیکخواه در پایان گفت: توصیه ما این است که افراد 
اگر خریدار خودرو نیستند جست وجویی در قیمت ها نداشته باشند 

تا به ایجاد هجمه و حباب در بازار دامن نزنند.

تولید خودروی دیزلی در گرو افزایش کیفیت 
سوخت دیزلی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت درخصوص تولید سواری 
دیزلی در کش��ور اظهار داشت با توجه به رواج تولید سواری دیزلی 
در دنیا، قدرت س��وخت دیزلی و قدرت آن در ایجاد گش��تاورهای 
ترمزی در موتور بس��یار باال است، می تواند گزینه خوبی برای تولید 
داخل و توس��عه آن باشد. ابوالفضل خلخالی در گفت وگو با خبرنگار 
خبرخودرو، درخصوص موضوع آالیندگی س��وخت دیزل گفت: اگر 
س��وخت دیزل باکیفیت باش��د و طراحی درس��تی بر موتور خودرو 

صورت بگیرد قطعا شاهد آالیندگی این نوع خودرو نخواهیم بود.
وی با اش��اره به لزوم افزایش کیفیت سوخت دیزل داخلی افزود: 
ما پیش��رفت خوبی در اصالح سوخت های دیزلی داشته ایم و میزان 
گوگرد موجود در آن به زیر ۱۰۰ پی پی ام هم کاهش یافته اس��ت و 
می توان به تولید دیزل یورو 5 با گوگرد کمتر از 5۰ پی پی ام رسید.
عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنع��ت همچنین درخصوص 
بنزین تولیدی کش��ور گفت: در حال حاضر میزان گوگرد موجود در 
بنزین یورو 4 و 5 به کمتر از 5۰ پی پی ام گوگرد رس��یده اس��ت در 
مقایسه با سال گذشته که به حدود ۱۰۰۰ پی پی ام گوگرد می رسید 
و اخیرا در بسیاری از جایگا ه ها سوختی با گوگرد کمتر از ۱۰۰ پی 
پی ام نیز عرضه می ش��ود. خلخالی درخصوص زیرس��اخت های الزم 
برای تولید سواری دیزلی بیان کرد: تحقیق و توسعه در حوزه سواری 
دیزلی در پیش��رفت صنعت خودرو موثر است و البته دستاوردهای 
خوبی در زمینه طراحی موتور دیزلی به دس��ت آورده ایم. البته باید 
همزمان در زمینه بهبود کیفیت س��وخت های دیزلی عرضه شده در 
جایگاه ه��ا تالش های الزم صورت بگیرد تا به تولید خودروی دیزلی 

با قدرت بیشتر، مصرف سوخت کمتر و ارزان تر نائل شویم.

هدف مدافعان کاهش تعرفه تایر ورشکستگی 
صنعت تایر داخلی است

کاهش تعرفه تایرهای س��واری در ش��رایطی ک��ه نظارتی بر جریان 
واردات وجود ندارد جز ورود تایرهای استوک و بی کیفیت نتیجه ای دربر 
نداشته و به هیچ وجه موجب رقابت پذیری در بازار داخل نخواهد شد و 
فقط در باغ سبز نشان دادن به شرکت های خارجی است با این هدف 
که صنعت تایر داخل را ورشکست کرده و رقبای خارجی بازار داخل را 
در دست گیرند. به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، درخواست کاهش 
تعرفه واردات تایرهای س��واری پس از تفاوت فاحش قیمت الستیک  
خودروهای پرتیراژ بین کارخانه و بازار کماکان جزو گزینه های مطرح 
برای کاهش قیمت و جلوگیری از قاچاق در بازار تایر است؛ موضوعی که 
براس��اس آخرین اطالعات مدتی است از دستور کار گروه ستاد تنظیم 
بازار خارج شده و به رغم برخی از تصمیمات قبلی درخصوص کاهش 
تعرفه، حمایت از صنایع داخلی را در دستور کار قرار داده است. این در 
حالی است که به گفته برخی از فعاالن صنعت تایر، ساده ترین راه برای 
ساماندهی بازار تایرهای سواری به ویژه انواع پرمصرف آن،  نظارت بیشتر 
بر نحوه ش��بکه توزیع و فروش در بازار است،  نه تصمیمات احساسی و 
بازکردن بی قید و شرط درهای واردات روی بازار کشور. در همین زمینه 
یک مقام مس��ئول در انجمن صنفی صنعت تای��ر عنوان کرد: کاهش 
تعرفه تایرهای سواری در شرایطی که نظارتی بر جریان واردات وجود 
ندارد جز ورود تایرهای استوک و بی کیفیت نتیجه ای دربر نداشته و به 
هیچ وجه موجب رقابت پذیری در بازار داخل نخواهد شد. مصطفی تنها 
در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو تاکید کرد: در این شرایط طرح 
هرگونه پیشنهاد درخصوص کاهش تعرفه تایر صرفا در باغ سبز نشان 
دادن به ش��رکت های خارجی است با این هدف که صنعت تایر داخل 
را ورشکست کرده و رقبای خارجی بازار داخل را در دست گیرند.  وی 
ادامه داد: کس��انی که این روزها موضوع کاهش تعرفه واردات تایرهای 
سواری را مطرح می کنند صرفا به دنبال منافع و سود و درآمد حاصل 
از واردات هستند و به هیچ عنوان به اشتغال و رشد اقتصاد ملی توجهی 

ندارند.
راهکار مقابله با قاچاق کاهش تعرفه تایر سواری نیست

وی همچنی��ن ضمن تایید تاثیر نرخ ب��االی تعرفه در رونق بازار 
قاچاق تایر به کشور، تصریح کرد: هر کاالیی که در واردات آن سود 
خیره کننده ای وجود داش��ته باشد طبعا باعث جذب عالقه مندان به 
این بازارها و کسب سود بیشتر می شود، بنابراین قاچاق تایر با توجه 
ب��ه نرخ تعرفه کنونی امکان پذیراس��ت اما راه��کار مقابله با قاچاق، 

کاهش تعرفه واردات تایر سواری نیست.

مدیرعامل س��ازمان حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران با اشاره 
به تس��هیالت خرید دوچرخه و موتورسیکلت برقی گفت موتورسوارانی 
که می خواهند از این تس��هیالت استفاده کنند باید حتماً گواهی اسقاط 

موتورسیکلت کاربراتوری خود را ارائه دهند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس، یوسف حجت 
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  درباره آخرین 
جزییات ارائه تس��هیالت دوچرخه و موتورس��یکلت برقی به شهروندان 
تهرانی اظهار داش��ت:  مصوبات الزم در این زمینه اخذ شده و تنها نحوه 
اجرا در حال بررس��ی نهایی اس��ت که این مس��أله نیز به زودی محقق 

خواهد شد.

وی گفت: تس��هیالت خری��د برای دوچرخه ه��ای معمولی حداکثر 2 
میلیون و 5۰۰ و برای دوچرخه های برقی 5 میلیون است البته 8۰درصد 

قیمت دوچرخه تسهیالت به آن تعلق می گیرد.
حج��ت گفت: با اتحادیه مربوطه مذاکرات الزم انجام گرفته و تعدادی 
تولیدکننده و فروشنده دوچرخه نیز در این زمینه پیش بینی شده است 
تا محصوالت استاندارد توسط اتحادیه به شهروندان ارائه شود. همچنین 

سود این تسهیالت تنها 4درصد پیش بینی شده است.
مدیرعامل س��ازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعالم کرد: 
صن��دوق کارآفرینی امید یک میلیارد و 25۰ میلیون تومان وام 4درصد 
قرار اس��ت جهت خرید اتوبوس های شهری، نوس��ازی تاکسی ها و ارائه 

موتوره��ای برقی و دوچرخه ارائه می دهد و خبرهای جدید و تکمیلی به 
زودی در این زمینه اعالم خواهد شد.

وی گفت: تس��هیالتی که قرار اس��ت برای خرید موتورس��یکلت های 
برقی توس��ط شهرداری ارائه شود ۱۳ میلیون وام 4درصد است و اولویت 
با کس��انی اس��ت که کار خود را از طریق موتورس��یکلت انجام می دهند 
همچون پیک های موتوری چراکه تردد بیش��تری در سطح شهر دارند و 

استفاده از موتورهای برقی برای آنها در کاهش آلودگی هوا مؤثر است.
حجت خاطرنش��ان کرد: برای اینکه تس��هیالت خرید موتورس��یکلت 
برقی ارائه ش��ود، باید مالک موتورس��یکلت کاربراتوری، گواهی اس��قاط 

موتورسیکلت قدیمی را ارائه تا بتوانیم به آن وام دهیم.

شهرداری برای خرید موتورسیکلت  برقی وام می دهد

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ش��هر تهران با اشاره به اینکه رانندگان تاکسی 
به دلیل افزایش نرخ بنزین اجازه افزایش نرخ کرایه ها را ندارند، گفت شهروندان 

می توانند تخلفات تاکسیرانان را به شهرداری اعالم کنند.
به گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو«، علیرضا قنادان مدیرعامل س��ازمان 
تاکس��یرانی ش��هر تهران درباره نرخ کرایه های تاکس��ی با توجه ب��ه تغییر نرخ 
حامل های انرژی، اظهار داش��ت: در مورد تأثیر تغیی��رات نرخ کرایه ها یک روال 
قانونی وجود دارد و رانندگان تاکس��ی موظف هس��تند کرایه ها را براساس همان 

ن��رخ س��ابق دریافت کنند. وی افزود: تغییر در نرخ کرایه ه��ا نیاز به روال قانونی 
داش��ته و همکاران ما در حال بررس��ی آثار تغییر نرخ بنزین بر روی نرخ کرایه ها 
ش��ده اند. ما معتقد هستیم نرخ ثابت برای تاکسی ها با توجه به سهمیه آنها روال 

درستی نیست ولی این موضوع نیاز به بررسی دقیق دارد.
قنادان با اش��اره به اینکه سهمیه س��وخت برای تاکسی های دوگانه سوز 2۰۰ 
لیتر در ماه و خودروهای بنزینی 4۰۰ لیتر در ماه است، گفت: به همه رانندگان 
تاکس��ی توصیه می کنیم که تا انجام محاس��بات نرخ های خود را افزایش ندهند 

چراکه در غیر این صورت تخلف انجام داده و مردم می توانند گزارش های خود را 
از طریق شماره های 48۰48 و یا ۱888 به شهرداری اعالم کنند.

مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی شهر تهران بیان داشت: نرخ کرایه های تاکسی 
براس��اس مصوبه شورای شهر تصویب شده اس��ت که هیأت تطبیق و فرمانداری 
آنه��ا را تأیید کرده اند و تغییر در نرخ های قبلی نیاز به روال های قانونی مش��ابه 
قبل را دارد بنابراین هیچ راننده تاکسی اجازه ندارد قبل از تعیین نرخ مصوب به 

صورت خودسرانه کرایه بیشتر دریافت کنند.

عضو هیات مدیره خانه صنع��ت و معدن ایران اعالم کرد برای افزایش تولید 
خ��ودرو چند عامل باید کنار یکدیگر قرار گیرد؛ اولین مس��اله تامین نقدینگی 
خودروس��ازان و دومین موضوع، تامین مالی قطعه س��ازان است؛ همچنین الزم 

است بدهی قطعه ساز و خودروساز کاهش یابد.
آرم��ان خالقی در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: با توجه 
به ش��رایط موجود که از آن باخبر می ش��ویم افزایش تولید خودرو در ماه های 

باقیمانده سال جاری محتمل به نظر نمی رسد.
عضو هی��ات مدیره خانه صنع��ت و معدن ایران افزود: ب��رای افزایش تولید 
چن��د عامل باید در کن��ار یکدیگر قرار گی��رد؛ اولین مس��اله تامین نقدینگی 
خودروس��ازان و دومین موضوع، تامین مالی قطعه س��ازان است؛ همچنین الزم 

است بدهی قطعه ساز و خودروساز کاهش یابد.
خالقی افزود: از طرف دیگر باید دید که آیا قدرت خرید مردم افزایش یافته 

یا خیر و آیا تقاضای انباش��ته در بازار وجود دارد یا خیر؟ اگر تقاضای انباش��ته 
در بازار وجود داش��ته باشد قیمت خودرو در بازار آزاد افزایش می یابد که البته 

در شرایط فعلی شاهد چنین وضعیتی نیستیم.
وی گفت: قیمت خودرو هم اکنون افزایش چندانی نداش��ته اما اگر ش��واهد 
نش��ان از عدم توانایی خودروس��از در تولید خودرو داش��ته باشد قیمت خودرو 
افزایش خواهد یافت زیرا برخی افراد در حوزه خودرو س��رمایه گذاری خواهند 
کرد و مجددا با چرخه بهمنی افزایش قیمت خودرو مواجه خواهیم ش��د؛ برای 
جلوگیری از وقوع این مس��اله باید به مواردی که شرح داده شد رسیدگی شود 
در غیر این صورت اتفاقی در راس��تای افزایش تولید نخواهد افتاد زیرا در این 
صورت قطعات موردنیاز خودروس��ازان از خارج و داخل کشور به خوبی تامین 

نخواهد شد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران تصریح کرد: در مجموع، شرایط 

فعال رو به جلو دیده نمی ش��ود مگر اینکه این س��د شکس��ته و تغییری حاصل 
شود.

وی گفت: پویش داخلی س��ازی قطع��ات در آینده نه چندان نزدیک و در افق 
هشت ماه تا یک سال آینده می تواند فضا را تغییر دهد و شرایط را بهبود بخشد. 
خالقی گفت: در صورتی که خودروس��ازی کش��ور به معن��ای واقعی خصوصی 
ش��ود –که البته این امر تاکنون محقق نش��ده- در این صورت اگر خودروساز 
خصوصی قرار باش��د از امتیاز و رانت ممنوعیت واردات خودرو برخوردار باشد 
در قبال آن باید از قطعات داخلی اس��تفاده کند؛ به عبارتی او نیز باید در ازای 
این امتیاز و موفقیت، بقیه را س��هیم کند تا بتواند چرخه پایین دس��ت خود را 
بچرخاند؛ خودروسازی کشور نباید فراموش کند که مانند لکوموتیو است و باید 
بقیه را به دنبال خود بکشد، نباید اتوبانی برای خودروسازان ساخته شود که هر 

طور مایل هستند در آن برانند.

رانندگان تاکسی اجازه افزایش قیمت را ندارند

شهروندان تخلفات احتمالی را گزارش کنند

پویش داخلی سازی قطعات در افق 8 ماه تا یک سال آینده فضا را بهبود می بخشد
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تا همین چند سال پیش، مفاهیمی مانند زیست بوم نوآوری، شتاب دهنده ها، 
استارت آپ ها و دانش بنیان ها در کشور ناملموس بودند و غریب؛ مفاهیمی که با 

خود موج جدیدی از فرهنگ و قوانین نوین را به کشور تزریق کردند.
مفاهیم��ی که پیش از ای��ن در فرهنگ عمومی 
جامعه جایی نداش��تند و کس��ی هم به سراغ شان 
نرفت��ه ب��ود. تا اینک��ه با حرک��ت دیرهن��گام اما 
تاثیرگ��ذار فعاالن حوزه علم و فناوری ش��د آنچه 
باید می ش��د و زیس��ت بومی از فعالیت های علمی 
و فناوری در کش��ور ش��کل گرفت. در این زیست 
بوم ش��کل  گرفته ک��ه نگاه ها به س��مت نخبگان 
دانشگاهی و اندیشمندان کشور دوخته شده است، 
زیرس��اختی از فعالیت های پژوهشی، تحقیقاتی و 
علمی در کشور شکل گرفت؛ زیرساختی که از دل 
جوانان کش��ور بیرون آمد و گل کرد. »این زیست 
ب��وم نوین ادبیات خ��اص خ��ود دارد. این ادبیات 
جدید مختص زیست  بوم نوآوری و فناوری و یکی 

از مهم ترین عناصر توس��عه کس��ب و کارهای نوین در کشور است.« رئیس مرکز 
توس��عه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با بیان 
این مطلب، می گوید: زیست بوم فناوری و نوآوری مفاهیمی را با خود آورد که با 

فرهنگ عمومی جامعه تفاوت های آشکاری داشت. به گفته قادری فر، این مفاهیم 
نوین به س��رعت و با شتاب زیادی توانست جای خوبی در فرهنگ عمومی مردم 
باز کند و این روزها به یکی از آش��ناترین گفتمان های عادی بدل شده است. در 
این زیس��ت بوم فناوری و نوآوری که چند سالی 
است به دل مردم خوش نشسته، جایگاه ویژه ای 
برای کس��ب و کارهای جدید تعریف شده است؛ 
کس��ب و کارهایی متفاوت با نس��ل قدیم کار در 
کشور که ساز و کار و ادبیات خاص خود را دارد. 
ادبیاتی س��ازگار با روحیه و خواسته نسل جوان 
کش��ور. در این میان نهادهای موثر در این حوزه 
نیز با ترویج گفتمان کسب و کارهای جدید، این 
مس��یر س��خت را هموارتر کرده اند و در تکاپوی 
برداش��تن موانع پیش روی فعالیت آنها هستند. 
»در حال حاضر 6۰ ش��تاب دهنده فناوری برای 
توس��عه کس��ب و کارهای نو در کش��ور فعالیت 
می کن��د.« رئی��س مرک��ز توس��عه فناوری های 
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ارائه این آمار، بیان می کند: 
یکی از مفاهیم جدید ش��کل گرفته در این زیس��ت بوم، ایجاد شتاب دهنده هایی 

است که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود.

وان��گ جی گانگ، وزی��ر علوم چین گفت در قالب ط��رح یک کمربند- یک 
جاده تمام توان خود را برای تقویت همکاری های علمی و دانش��گاهی میان دو 

کشور به کار خواهیم گرفت.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، »وانگ جی گانگ« وزیر علوم و فنون 
جمهوری خلق چین در پکن روز پنجشنبه در 
دیدار با معاون علمی و فناوری رئیس  جمهوری 
کش��ورمان، با اش��اره ب��ه بازدید قبل��ی معاون 
علمی رئیس جمهوری از چین، درباره توس��عه 
همکاری های علمی و فناورانه دو کش��ور گفت 
و ادام��ه داد: در این س��فر همکاری های قبلی 
تقویت و افزایش خواه��د یافت و تفاهم نامه ای 
نیز امضا خواهد ش��د که نش��ان دهنده افزایش 

سطح همکاری ها میان دو کشور است.
»وانگ جی گانگ« ادام��ه داد: ما می توانیم 
مدل همکاری های دو کش��ور را آنچنان توسعه 

دهیم که الگویی برای همکاری با سایر کشورها در حوزه علم و فناوری باشد.
 وی با اش��اره به اهمیت طرح یک کمربند - یک جاده برای دو کش��ور چین 
و ای��ران افزود: در قالب این طرح، تمام توان خود را برای تقویت همکاری های 

علمی و دانش��گاهی ب��ه کار خواهیم گرف��ت.  ایران آماده توس��عه تعامل ها با 
محوریت شرکت های دانش بنیان است س��ورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری اس��المی ایران با اش��اره به تحصیل 5میلیون دانشجو و 2۰۰ 
ه��زار دکت��را در ایران گفت: اقتص��اد نوآور و 
دانش بنی��ان در دس��تور کار دولت جمهوری 

اسالمی ایران قرار گرفته است.
 س��تاری ب��ا بی��ان اینک��ه ایران س��ومین 
تولیدکننده گاز دنیا است و بزرگترین ذخیره 
نف��ت و گاز جه��ان را دارد، اف��زود: اقتص��اد 
ای��ران در حال تاثیر از جوان��ان عالقه مند به 

استارت آپ ها است.
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از 
چین به عنوان قدرت نخس��ت دنیا یاد کرد و 
گفت: رشد علمی چین به گونه ای است که تا 
چند سال دیگر آمریکا را پشت سر می گذارد.

رئی��س بنیاد ملی نخب��گان همچنین بیان 
ک��رد: وظیفه دولت ها ایج��اد پل های ارتباطی میان ش��رکت های دانش بنیان، 
دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی است. در مورد پارک های فناوری هم مانند 

گذشته آماده همکاری هستیم.

چین روابط فناورانه با ایران را تقویت می کندادبیاتی مختص توسعه کسب وکارهای نوین در کشور شکل گرفته است

یک مدرس و مش��اور کارآفرینی از سیس��تم های دولتی به عنوان س��رطان 
کسب و کارهای فعلی کشورمان یاد کرد و گفت تفکر نظارتی و دارایی ۳۰ سال 

گذشته برای فعاالن اقتصادی آزاردهنده و مشکل ساز است.
»علی ش��یخ زاده«، مدرس کارآفرینی در همای��ش »مدیریت نوین، راهکاری 
برای توس��عه« با اش��اره به اینکه 9۰درصد کسب و کارهای موفق در پنج سال 
شروع فعالیت اقتصادی با شکست مواجه می شوند، گفت: در این میان تنها یک 
درصد این قبیل فعالیت  می تواند ۱۰ س��ال بقا داش��ته باشد و تمام موارد دیگر 
از بین می روند. وی با اش��اره به اینکه 45درصد مش��تریان وفادار برندها تنها با 
ی��ک آگهی تجاری وفاداری خود را از دس��ت می دهن��د، تصریح کرد: میانگین 
پیشنهادات جدید در مقابل مشتریان هم سه برابر شده و این به معنای رقابت 
تنگاتنگ و س��خت در حوزه فعالیت های اقتصادی اس��ت لذا به روز بودن و ایده 

داشتن در حوزه فعالیت اقتصادی برای بقا و حفظ مشتریان ضروری است.
ش��یخ زاده در ادامه با بیان اینکه در جامعه کمبود کار وجود ندارد، در رابطه 
با ظرفیت های اش��تغال زایی نیز تصریح کرد: یزد در برخی صنایع و ظرفیت ها 
رتبه های اول و دوم را دارد به طوری که قطب اول کاش��ی و س��رامیک کشور و 
حتی منطقه متعلق به یزد است، یزد همچنین رتبه اول شیرینی های خاص را 
دارد و اولین ش��هر میراث جهانی در کشور به شمار می رود و یکی از غنی ترین 
اس��تان ها در زمینه گردش��گری اس��ت. وی با بیان اینکه یزد اولین شهر سالم 
اقتصادی اس��ت، گفت: یزد از نظر شاخص های معدنی، کشت های گلخانه ای و 
نس��اجی رتبه دوم کش��ور را دارد، از طرفی با داش��تن برخی از ویژگی ها مانند 
بهشت انرژی خورشیدی کشور، شاهراه اقتصاد جنوب به شمال کشور، حسینیه 
ای��ران و برخورداری از فرهنگی غنی، ظرفیت قابل توجهی در زمینه اش��تغال 
دارد. این مش��اور کسب و کار با بیان اینکه در ایران سرطان کسب و کار وجود 
داد، تاکید کرد: س��رطان کس��ب و کارهای فعلی کشورمان سیستم های دولتی 
هس��تند چراکه تفکر نظارتی و دارایی ۳۰ سال گذشته همچنان حاکم است و 
فعال اقتصادی را آزار داده و با مش��کل روبه رو می کند. وی فضای دانشگاهی را 
نیز در کشور دچار مشکل خواند و گفت: رسالت اصلی یعنی آموزش و پرورش 

در سیس��تم دانش��گاهی فراموش ش��ده و عمدتاً به بنگاه های اقتصادی تبدیل 
ش��ده اند. این مدرس با بیان اینکه فرهنگ کار نیز یکی از مش��کالت کشور در 
زمینه اش��تغال است، تصریح کرد: هنوز فرهنگ کار درست در میان خانواده ها 
و ش��اغالن جا نیفتاده است چراکه مش��کالتی مانند  مسائل خانوادگی و کاری 
را با هم ادغام می کنند و مش��کالتی مانند مساوی نبودن حقوق و موارد مشابه 
در سیس��تم های کاری زمینه ساز مشکالتی در این باره هستند. وی مدیریت را 
الزمه بهبود شرایط فعلی اقتصادی کسب و کارها خواند و گفت: کسب و کارها 

تنها با مدیریت درست می توانند موفق باشند.
 »سعید عرفان«، مدرس کسب و کارهای کوچک نیز در این همایش با اشاره 
به مشترک بودن اساس چالش های کسب و کار در کشورهای دنیا، تصریح کرد: 
برخی از کسب و کارهای موفق دنیا در اوج بحران های اقتصادی راه اندازی، رشد 
و موفق ش��ده اند لذا رجوع به چگونگی موفقیت این کسب و کارها می تواند در 
شرایط فعلی کشورمان مورد توجه قرار گیرد. وی کسب و کارها را به دو گروه 
بقایافتگان و فناپذیران تقس��یم کرد و گفت: این افراد با برنامه ریزی در شرایط 
کنون��ی و آگاهی می توانند، از بحران عبور کنن��د و حتی فعالیت قابل توجهی 
داش��ته باشند.  این مس��ئول با بیان اینکه شرایط سیاس��ی و تحریم ها مسائل 
غیرقابل کنترلی در کس��ب و کارها محسوب می ش��وند، گفت: افراد نمی توانند 
این ش��رایط را کنترل کنند اما با آگاهی نس��بت به این مسائل می توانند کسب 
و کارهای خود را مدیریت کنند. در این همایش از فعاالن اقتصادی نیز دعوت 
شد تا با کمک به بازماندگان از تحصیل و کمک به هم  نوعان خود به مسئولیت 
اجتماعی خ��ود عمل کنند، که در این رابطه »مه��دی فنایی« فعال اقتصادی 
کش��ور و عض��و اتاق ایران س��خنانی را ایراد کرد و برخی فع��االن نیز کمک به 

تعدادی از دانش آموزان و دانشجویان استان را تقبل کردند.
موسس��ات خیریه »ف��روغ جواد ی��زد« و »احس��ان« به عن��وان میزبانان و 
برگزارکنندگان همایش کمک به دانش آموزان و دانش��جویان نیازمند اس��تان 
از طریق ارتباط مس��تقیم فعاالن اقتصادی اس��تان با آم��وزش و پرورش را نیز 

خواستار شدند.

گردهمایی آموزش��ی و انگیزش��ی اش��تغال، فرصت ها و چالش ها با محور 
صفر تا ۱۰۰ کارآفرینی روز پنجش��نبه با حضور تعدادی از کارآفرینان برتر 
و جمعی از دانش��جویان و اس��تادان دانش��گاه علم و هنر یزد در این واحد 
دانش��گاهی برگزار شد. معاون آموزشی دانش��گاه علم و هنر یزد در حاشیه 
این مراسم به ایرنا، گفت: با توجه به اینکه این مرکز آموزش عالی در مسیر 
توس��عه کارآفرینی گام بر می دارد و دانش��جویان باید به این سمت حرکت 
کنند تا در زمینه اش��تغال بتوانند گام های مهم��ی را بردارند، اقدام به ارائه 
ش��یوه های مهارتی در این زمینه کردیم. محسن برزگری افزود: دانشجویان 
باید بتوانند در راس��تای اقتصاد کش��ور گام های خوب��ی را بردارند و بتوانند 

کارآفرینان خوبی هم برای کشور باشند.
وی هدف از برگزاری این گردهمایی را ایجاد اهداف انگیزش��ی بلندمدت 
برای دانش��جویان دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: دانش��جویان بای��د پس از 
فارغ التحصیل��ی به اهداف بلندمدت خود فکر کنن��د و با انجام کار گروهی 
به اهداف موردنظر نزدیک تر ش��وند. در ادامه نشست یادشده یک کارآفرین 
برتر با اش��اره به اینکه باید ش��یوه ها و راه حل هایی که کارآفرینان در پیش 
گرفته ان��د و به اهداف ش��ان رس��یده اند را مطالعه کرد، اف��زود: این همایش 
در دانش��گاه آغاز ش��د، برای ادام��ه در این مرحله کفای��ت نمی کند و باید 
دانش��جویان برای ادامه مس��یر از شکست نترس��ند و راه موردنظر را ادامه 
بدهند. امیرحس��ین رضایی نژاد با اش��اره به نقش مهارت های نرم و ارتباطی 

در راه اندازی کس��ب و کار اظهار کرد: اگر می خواهید کس��ب و کار جدیدی 
راه ان��دازی کنید، باید مهارت های خاصی ک��ه زیربنای مهارت های ارتباطی 
هس��تند را یاد بگیرید وقتی مسئول توسعه  کس��ب و کار هستید یا از شما 
انتظار می رود کارها را به پیش ببرید، توسعه  مهارت های کارآفرینی اهمیت 
پیدا می کند. در ادامه همچنین دیگر کارآفرین برتر با اشاره به اینکه هوش 
عاطفی برای کار نیاز ضروری است، گفت: برای ایجاد یک کسب و کار موفق 
باید از هوش عاطفی باالیی برخوردار بود و بتوانیم از آن در اجتماع استفاده 
کنیم تا به پیشرفت های خوبی در این زمینه نائل شویم. محمدمهدی فنایی 
خاطرنشان کرد: توقعات را باید در زمینه کارآفرینی کم کرد و هر مشکلی را 
یک معضل ندانیم چراکه در پشت هر مشکل، عزت و افتخاری نهفته است. 
وی با اشاره به اینکه در راه کسب و کار و کارآفرینی اگر مشکلی پیش آمد 
باید آن را زمینه ای برای موفقیت بدانیم، خاطرنش��ان کرد: دانش��گاه ها باید 
به س��مت کارآفرینی بروند و  ارتباط گس��ترده ای بین دانشگاه و صنعت را 
برای توس��عه این اهداف ایجاد کرد. وی در ادامه با بیان رمز موفقیت خود 
اضافه کرد: مش��کالتی که در زمان کودکی داش��ت موجب ش��د تا تصمیم 
بگیرد در راس��تای هدفش در رش��ته برق تحصیل کند و هدف گذاری خود 
را در این راس��تا انجام بدهد و امروز ش��ادمان است که توانست اهداف خود 
را در زندگی شناس��ایی و به آنها برس��د و این از ش��ناخت اهداف در دوران 

نوجوانی زندگی وی است.

گردهمایی آموزشی، انگیزشی اشتغال، فرصت ها و چالش ها در یزد برگزار شد
براساس مطالعات اخیر، مایکروسافت در سال 2۰۱9، شرکت اخالقی تری نسبت به شرکت های فیس بوک، 
 Forbes گوگل و اپل بوده اس��ت. به گزارش زومیت، برای دومین س��ال پیاپی، یک تحقیق با حمایت مالی
و Just Capital توس��ط یک گروه تحقیقاتی غیرانتفاعی انجام ش��ده که این تحقیقات نشان می دهد که 
مایکروس��افت اخالقی ترین ش��رکت بازرگانی عمومی در ایاالت متحده اس��ت. این رتبه بندی ها، مبتنی بر 
نظرس��نجی مصرف کنندگان آمریکایی بوده و بر مبنای مواردی چون نحوه خدمت به کارکنان، مش��تریان، 
جوامع، محیط زیس��ت و س��هامداران تصمیم گیری شده است. مایکروس��افت در صدر لیست اخالقی ترین 
کمپانی ها قرار گرفته و پس از آن می توان به انویدیا، اپل، اینتل، Salesforce و گوگل آلفابت تا جایگاه ششم 

اشاره کرد. جالب اینجا است که فیس بوک در این رتبه بندی در جایگاه ۱49 قرار گرفته است.
علت انتخاب مایکروسافت به عنوان اخالقی ترین شرکت سال چیست؟

احترام به جوامع مختلف
مایکروس��افت در زمینه احترام به جوامع مختلف در بین تمامی شرکت ها در جایگاه ۱۳ قرار گرفته و در 
صنع��ت خود در جایگاه اول قرار دارد. این ش��رکت برای احترام به حقوق بش��ر، در طول فعالیت های خود 
گام های برجس��ته ای برداشته است. مایکروسافت س��االنه گزارشی هایی از حقوق بشر را منتشر می کند که 
جزییات پیش��رفت دراین زمینه را ش��رح می دهد. به عنوان مثال، در سال 2۰۱8، این شرکت ارزیابی مهمی 
از تأثیر فعالیت های روزافزون هوش مصنوعی مایکروس��افت بر حقوق بش��ر )HRIA( را انجام داد. شرکت 
مایکروسافت همچنین در سال 2۰۱8، کمیته  هوش مصنوعی و اخالقی را در بخش مهندسی و تحقیقات 
خود تش��کیل داده است. این کمیته  داخلی، برای تعریف بهترین شیوه و اصول برای توسعه و استقرار کلیه  

محصوالت هوش مصنوعی مایکروسافت تالش می کند.
مایکروس��افت 4/۱ میلیارد دالر به سازمان های غیرانتفاعی در سراسر جهان اهدا کرده است. این شرکت 
همچنی��ن بان��ی یک فرهنگ قوی در زمینه جمع آوری کمک مالی تا ۱5۰۰۰ دالر در س��ال بوده و به ازای 

فعالیت ه��ای داوطلبان��ه کارمندان به ازای هر س��اعت 25 دالر به این کمک مالی افزوده اس��ت. در نهایت، 
کارمندان مایکروسافت با مشارکت در این فرهنگ، ۱6۳ میلیون دالر در سال 2۰۱8 برای کمک جمع آوری 

کردند و در نهایت از سوی مایکروسافت از ۷85/2۱ سازمان و مدارس در سراسر جهان حمایت شد.
از سوی دیگر مایکروسافت به شکایات و انتقاداتی که در راستای فعالیت های او در زمینه  حقوق بشر باشد، 
پاس��خگو خواهد بود. اگر فعالیت مایکروس��افت اثرات منفی بر منافع حقوق بشر گذاشته باشد، این شرکت 
مسئولیت آن را قبول کرده و در نهایت اصالحات الزم را اعمال کرده است. شرکت مایکروسافت اخیرا برخی 
از سازوکارهای موجود خود را در زمینه  حقوق دیجیتال مورد بررسی قرار داده و با کمک مشاوری خارجی، 

کارایی آن را ارزیابی کرده است.
احترام به کارکنان

مایکروسافت در زمینه احترام به کارکنان در بین تمامی شرکت ها در جایگاه سوم قرار گرفته و در صنعت 
خود در جایگاه دوم قرار دارد. این شرکت باالترین سطح اطالعات را در مورد جمعیت آماری نیروی کار خود 
ارائه داده است. مایکروسافت اطالعات مربوط به کارکنان خود را اعم از شغل، جنسیت و قومیت ارائه می دهد.

این شرکت همچنین در تالش است تا به ایجاد یک مرکز کشف استعداد، ایجاد برنامه های آموزش فناوری 
و سوادآموزی در مدارس )TEALS( بپردازد. درواقع مایکروسافت قصد دارد تا به دبیرستان ها کمک کند تا 
با یک برنامه  جامع، علوم کامپیوتر را توسعه دهند. طی پنج سال گذشته، بیش از ۳۰درصد از شرکت کنندگان 

در این برنامه های آموزشی مایکروسافت دختر بوده اند و ۳درصد آنها با اقلیت های قومی شناخته شده اند.
مایکروسافت خدمات مراقبت از کودکان را نیز در اختیار کارمندان خود قرار داده است. برای بیش از یک 
دهه، مایکروسافت کمک هزینه ها، تخفیف ها و پشتیبانی هایی برای مراقبت از کودکان را در اختیار کارکنان 
خود قرار داده بود. در نهایت در سال 2۰۱9، این شرکت، خدمات مراقبت و پشتیبانی کودک را از ۱۰۰ به 
۱5۰ ساعت در سال گسترش داد و شرایط خوبی را برای کارمندانی که فرزند داشتند فراهم کرد. در نهایت 

سیستم های دولتی سرطان کسب و کارهای کشورمان هستند

مایکروسافت اخالقی ترین شرکت در سال ۲۰۱۹ شناخته شده است

دریچــه

ایران دیگر برای کسب گواهی ضد انفجار، نیازمند اروپا نیست.
 مدیرعامل ش��رکت آزمایش��گاه های صنایع انرژی می گوید پی��ش از این واحدهای 
صنعت��ی فعال در ح��وزه انرژی ناچار بودن��د برای دریافت گواهی ض��د انفجار خطوط 
تولید و تجهیزات مختلف به کش��ورهای اروپایی مراجعه کنند، در حال حاضر با تالش 

متخصصان داخلی، این  گواهی در داخل ایران صادر می شود.
 س��ید محسن  میرصدری، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی در این باره 
گف��ت: محصوالت ضد انفجار در صنایع زیربنایی مانن��د صنایع انرژی، برق، نفت، گاز، 
پتروش��یمی، دارای اهمیت باالی هستند و کیفیت آنها برای مدیران این واحدها دارای 
اولویت اس��ت. در این تجهیزات برخی مالحظات امنیتی و همچنین عملکرد تجهیزات 

مهم است که مدیران توجه ویژه ای به آن دارند.

ایران از کسب گواهی ضد انفجار 
اروپا بی نیاز شد

شنبه
25 آبان 1398

شماره 1430
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»بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته چین« 22 تا 25 
آبان ماه در ش��هر »شنزن« برپا اس��ت. در این نمایشگاه ۱۰ شرکت دانش بنیان 

ایرانی محصوالت خود را نمایش می دهند.
 هیات بلندپای��ه علمی، فناوری و دانش بنیانی 
ایران که به ریاست سورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری به جمهوری خلق چین 
س��فر کرده اس��ت، همزمان با برپایی نمایش��گاه 
بین الملل��ی فناوری های پیش��رفته چی��ن از این 
نمایش��گاه بازدی��د ک��رد و با آخری��ن تحوالت و 
دستاوردهای حوزه های مختلف علمی آشنا  شوند. 
از آنجا که ش��رکت هایی از ۳۰ کشور مختلف در 
ای��ن رویداد حضور دارن��د، بنابراین فرصت برای 
تعامل و تبادل اطالعات فراهم اس��ت. همچنین 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری کشورمان 

در مراسم افتتاحیه این رویداد سخنرانی کرد.
 مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در 

این مراس��م از حرکت اقتصادی جدید ایران برای رهایی از وابس��تگی به نفت 
گف��ت و بیان کرد: از میانه دهه ۱99۰، ن��وآوری به یکی از مهم ترین کلیدواژه 
سیاس��ت گذاری در ایران تبدیل شد. از آن زمان، تحوالتی در عالی ترین سطح 

سیاست گذاری کشور برای همگام سازی ظرفیت ها در جهت توسعه نوآوری های 
علمی و فناورانه صورت گرفت.  س��تاری ادامه داد: نقش��ه جامع علمی کش��ور 
و قان��ون وی��ژه حمایت از ش��رکت های دانش بنیان مهم ترین مصادیقی اس��ت 
ک��ه در ای��ن رابط��ه موجب ش��کل گیری یک 
نهضت ب��زرگ نوآوری در دانش��گاه ها و صنایع 
داخل��ی ش��دند. هم��گام ب��ا تح��والت ف��وق، 
ش��کل گیری زیرس��اخت هایی از قبی��ل مراکز 
رش��د کس��ب وکار، ش��تابدهنده ها، پارک های 
علم��ی و فناوری، مناطق وی��ژه علم و فناوری، 
صندوق های پژوه��ش و فناوری و صندوق های 
س��رمایه گذاری پذیر، خألهای نهادی موجود در 
نظام ملی نوآوری ایران را تا حد زیادی برطرف 
ک��رد. معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری 
کش��ورمان با تاکید ب��ر اینکه گذار سیاس��تی 
ایران به س��مت اقتصاد دانش بنیان، از نقطه نظر 
خروجی ه��ای ن��وآوری نیز نتایج چش��مگیری 
داشته است، گفت: از زمان تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در 
سال 2۰۱۰، تاکنون در حدود 4۷۰۰ شرکت براساس قابلیت های فناورانه شان، 

حائز عنوان دانش بنیان شده اند. 

معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، برای ایجاد هماهنگی و همگرایی 
بین بخش های صنعت، بازار و دانش در حوزه های مختلف از تاس��یس و توس��عه 
کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار، حمایت می کند. در این راستا تاسیس 

دو کانون جدید در حوزه »شکر و صنایع جانبی« و 
همچنین »امنیت فضای تبادل اطالعات« بررسی 
شد. به همین منظور، نشست کمیسیون کانون های 
هماهنگ��ی دانش، صنعت و ب��ازار با حضور پیمان 
صالح��ی، معاون ن��وآوری و تجاری س��ازی فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و دیگر 
اعضای کمیس��یون، در معاونت علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری برگزار شد. در ابتدای این نشست، 
محمدج��واد پیش بین، رئیس کان��ون جواهرات و 
سنگ های قیمتی با توجه به پایان دوره اول فعالیت، 
گزارشی از عملکرد سه ساله این کانون را ارائه کرد. 
در ادامه، اعضای کمیسیون بر جلب مشارکت کلیه 
بازیگران کلیدی و عضوگی��ری در کانون به صورت 

مل��ی، نقش آفرینی موثرتر برای توس��عه بازارهای داخل��ی و خارجی در این حوزه 
و شناس��ایی و معرفی ظرفیت ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ ها به صنایع 
بزرگ، تاکید کردند، همچنین با ادامه فعالیت کانون جواهرات و سنگ های قیمتی 

برای سه سال دیگر موافقت کردند. در این نشست همچنین، درخواست دو کانون 
متقاضی تاس��یس در حوزه های »امنیت فضای تبادل اطالعات« و »شکر و صنایع 
جانبی«، با حضور نمایندگان هیأت موس��س آنها در کمیس��یون بررسی شد.  در 
پایان اعضای کمیسیون با تاسیس کانون در حوزه 
امنیت فضای تبادل اطالعات در صورت ارائه نقشه 
راه و تبیین نقش، نحوه تعامل و ایجاد هماهنگی 
کان��ون با س��ایر بازیگران این ح��وزه و همچنین 
تاسیس کانون در حوزه شکر و صنایع جانبی پس 
از بررسی زنجیره ارزش محصوالت جهت اصالح 
عنوان کانون و تقویت ترکیب هیأت موس��س با 
حضور تشکل های صنفی، موافقت کردند. شایان 
ذکر اس��ت کانون های هماهنگ��ی دانش، صنعت 
و ب��ازار با مش��ارکت و حضور نماین��دگان ارکان 
اصلی چرخه اقتصاد دانش بنیان همچون: مجامع 
دانشگاهی و پژوهش��ی، مراکز صنفی و حرفه ای، 
بنگاه ها، متقاضیان فناوری و نوآوری و نمایندگان 
بخش های دولتی و حاکمیتی در یک زمینه تخصصی مشخص در قالب یک تشکل 
غیردولت��ی و غیرتجاری و با تصویب معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 

فعالیت می کنند.

کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار توسعه می یابددانش بنیان ها محصوالت خود را در پیشرفته ترین نمایشگاه چین نمایش دادند

عناوین مهمترین خبرهای این هفته حوزه کار و تعاون به تشکیل دومین 
جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار، آغاز به کار سامانه هوشمند بخش 
تعاون، ج��ذب 6۰درصد مهارت آموزان به بازار کار، پرداخت مقرری بیمه 
بیکاری به کارگران آسیب دیده در زلزله و برگزاری هفته جهانی کارآفرینی 

در کشور اختصاص داشت.
به گزارش ایس��نا، در هفته ای که گذشت معاون وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی از جذب 6۰درصد مهارت آم��وزان به بازار کار خبر داد و گفت: 
براس��اس آماره��ا 45درصد مراجعه کنندگان به مراک��ز فنی و حرفه ای و 
متقاضیان کسب مهارت، فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند که از بین آنها 

6۰درصد وارد بازار کار می شوند.
وی اختص��اص درصدی از منابع مبارزه ب��ا مواد مخدر و قاچاق کاال به 
توسعه آموزش های مهارتی در کشور را خواستار شد و افزود: باید درصدی 
از درآمدهای مالیاتی، نفتی، دریایی، واردات کاال و گاز برای توسعه مهارت 

و فضای آموزش مهارتی در کشور اختصاص یابد.
رئیس س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کش��ور با بی��ان اینکه جایگاه 
مهارت در بودجه کشور باید به شکل شایسته ای پیش بینی شود، بودجه 
س��ازمان آموزش فن��ی و حرفه ای از کل بودجه کش��ور را ۱.6درصد ذکر 
کرد و گفت: 96درصد بودجه سازمان صرف پرداخت حقوق و هزینه های 

جاری می شود.
پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران واحدهای آسیب دیده در زلزله 
اخی��ر خبر دیگری بود که از س��وی مدیرکل حمایت از اش��تغال و بیمه 

بیکاری وزارت کار اعالم شد.
به گفته یاوری همه کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی 
که واحدها و محل کار آنها در اثر زلزله آذربایجان شرقی دچار آسیب شده، 

مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می شوند.
مطابق تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری، بیمه ش��دگانی که به علت 
بروز حوادث قهریه از جمله زلزله از کار بیکار می شوند با معرفی واحدهای 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند 
ش��د. از دیگر رویدادهای این هفته اعالم زمان برگزاری دومین نشس��ت 
کمیته دستمزد شورای عالی کار بود. به گفته نماینده کارگران در شورای 
عالی کار در این جلس��ه به راهکارهای ترمیم حقوق و دس��تمزد جامعه 

کارگری پرداخته خواهد شد.
اولین جلس��ه کمیته دس��تمزد ش��ورای عالی کار در روزهای گذشته، 
با هدف بررس��ی رقم سبد هزینه معیش��ت خانوارهای کارگری از سوی 

نمایندگان کارفرمایی و کارگری تشکیل شد.
س��امانه هوش��مند بخش تعاون چهارم آبان ماه امسال رس��ما آغاز به 
کار کرد. هدف از راه اندازی این س��امانه، شفاف س��ازی در حوزه نظارت و 
حسابرس��ی بخش تعاون کشور است و گام بزرگی در جهت شفاف سازی 

حوزه تعاون به شمار می رود.
این س��امانه موجب رصد فعالیت های هیات مدیره و اعضای تعاونی ها و 
جلوگیری از بروز فس��اد و تخلفات احتمالی می شود و معاون وزیر تعاون 
از تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی خواس��ته تا از طریق این س��امانه بدون 

مراجعه حضوری به ادارات تعاون از خدمات الکترونیکی بهره مند شوند.
 اختصاص ۳6۰ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال روستایی به کارآفرینان 

مناطق سیل زده خبر دیگری بود که انتشار یافت.
آنطور که معاون اش��تغال وزیر کار گفته با ابالغ وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به چهار بانک عامل در طرح اش��تغال روس��تایی، ۳6۰ میلیارد 
تومان تس��هیالت از طریق این چهار بانک به شهرس��تان های سیل زده و 

آسیب دیده جهت کمک به کارآفرینان این مناطق اختصاص می یابد.
وی از اختصاص 6۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی وزارت کار به حادثه 
زلزله س��ال گذش��ته خبر داد و گفت: وزارت کشور و جهاد کشاورزی هم 

کمک های بالعوض داشتند.
رئیس دانش��کده کارآفرینی دانشگاه تهران در نشستی که به مناسبت 
هفته جهانی کارآفرینی برگزار ش��د، شاخص کارآفرینی نوپا در کشور را 
۱۰.69درصد ذکر کرد و گفت: از هر ۱۰۰ نفر در کش��ور 42 نفر درصدد 

راه اندازی کسب و کار هستند.
وی با بیان اینکه شاخص کارآفرینی تثبیت شده در ایران ۱۰.۱5درصد 
بوده است، گفت: این ش��اخص نسبت به سال گذشته ۷.4درصد کاهش 
داشته و کشورمان در این شاخص رتبه ۱۷ را در میان 5۰ کشور به خود 

اختصاص داده است.
هفته جهانی کارآفرینی همه ساله از 2۷ آبان ماه لغایت سوم آذرماه در 

سراسر کشور برگزار می شود.

با حمایت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و سازمان توسعه صنعتی 
ملل متحد)یونیدو(، بنیاد کارآفرینی بالک چین، هوش مصنوعی و اینترنت اش��یا 

هفته آینده آغاز به کار می کند.
ب��ه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد 
ملی »توسعه فناوری بالک چین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا« با حضور مدیران 
و مسئوالن عالی رتبه کشور، برخی از متخصصان و مدیران کسب  وکارهای بخش 

خصوصی فعال در حوزه فناوری های نوین، هفته آینده آغاز به کار می کند.
این بنیاد ذیل طرح تکاپو-برنامه اشتغال فراگیر و با حمایت و پشتیبانی وزارت 
کار و س��ازمان توس��عه صنعتی ملل متحد )یونیدو(، در قالب یک نهاد عمومی – 
خصوصی به وظیفه راهبری زیست بوم توسعه فناوری های نوین در سه حوزه پیشرو 

شامل بالک چین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا می پردازد.

گفتنی اس��ت این بنیاد به عنوان نهادی تخصصی در سه بخش اصلی پژوهش، 
آموزش و توسعه بازار به ارائه خدمات می پردازد. ایجاد و توسعه پلتفرم های پرورش 
نیروی انس��انی متخصص، ایجاد و توسعه کس��ب و کارهای نوآور، توسعه بازار در 
داخل و خارج کش��ور و سازماندهی اجزای زیست  بوم توسعه کسب وکار مبتنی بر 
فناوری های نوین، از جمله اهداف راه اندازی این بنیاد ملی به شمار می رود. عالوه بر 
تهران،  بنیاد پس از افتتاح و در فاز اول، فعالیت خود را در هفت اس��تان کشورمان 

توسعه می دهد .
اخیرا بنیاد ملی کارآفرینی در حوزه کس��ب و کارهای تولید محتوای دیجیتال 
افتتاح شد و بنیاد ملی توسعه فناوری بالک چین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا 
به عنوان دومین نهاد توس��عه اشتغال پایدار در رسته فناوری اطالعات و ارتباطات 

خواهد بود.

فعالیت ه��ای داوطلبان��ه کارمندان به ازای هر س��اعت 25 دالر به این کمک مالی افزوده اس��ت. در نهایت، 
کارمندان مایکروسافت با مشارکت در این فرهنگ، ۱6۳ میلیون دالر در سال 2۰۱8 برای کمک جمع آوری 

کردند و در نهایت از سوی مایکروسافت از ۷85/2۱ سازمان و مدارس در سراسر جهان حمایت شد.
از سوی دیگر مایکروسافت به شکایات و انتقاداتی که در راستای فعالیت های او در زمینه  حقوق بشر باشد، 
پاس��خگو خواهد بود. اگر فعالیت مایکروس��افت اثرات منفی بر منافع حقوق بشر گذاشته باشد، این شرکت 
مسئولیت آن را قبول کرده و در نهایت اصالحات الزم را اعمال کرده است. شرکت مایکروسافت اخیرا برخی 
از سازوکارهای موجود خود را در زمینه  حقوق دیجیتال مورد بررسی قرار داده و با کمک مشاوری خارجی، 

کارایی آن را ارزیابی کرده است.
احترام به کارکنان

مایکروسافت در زمینه احترام به کارکنان در بین تمامی شرکت ها در جایگاه سوم قرار گرفته و در صنعت 
خود در جایگاه دوم قرار دارد. این شرکت باالترین سطح اطالعات را در مورد جمعیت آماری نیروی کار خود 
ارائه داده است. مایکروسافت اطالعات مربوط به کارکنان خود را اعم از شغل، جنسیت و قومیت ارائه می دهد.

این شرکت همچنین در تالش است تا به ایجاد یک مرکز کشف استعداد، ایجاد برنامه های آموزش فناوری 
و سوادآموزی در مدارس )TEALS( بپردازد. درواقع مایکروسافت قصد دارد تا به دبیرستان ها کمک کند تا 
با یک برنامه  جامع، علوم کامپیوتر را توسعه دهند. طی پنج سال گذشته، بیش از ۳۰درصد از شرکت کنندگان 

در این برنامه های آموزشی مایکروسافت دختر بوده اند و ۳درصد آنها با اقلیت های قومی شناخته شده اند.
مایکروسافت خدمات مراقبت از کودکان را نیز در اختیار کارمندان خود قرار داده است. برای بیش از یک 
دهه، مایکروسافت کمک هزینه ها، تخفیف ها و پشتیبانی هایی برای مراقبت از کودکان را در اختیار کارکنان 
خود قرار داده بود. در نهایت در سال 2۰۱9، این شرکت، خدمات مراقبت و پشتیبانی کودک را از ۱۰۰ به 
۱5۰ ساعت در سال گسترش داد و شرایط خوبی را برای کارمندانی که فرزند داشتند فراهم کرد. در نهایت 

والدین هرگز نگران فرزندان خود نخواهند بود و مایکروسافت دراین زمینه نهایت همکاری را با کارکنان خود 
داشته است. مایکروسافت با آغوش باز و کامال سخاوتمندانه از کارمندانی که فرزند دارند پشتیبانی کرده و 
نکته  جالب دیگر این است که همه  والدین جدید در مایکروسافت، ۱2 هفته مرخصی خواهند داشت. از سوی 
دیگر برای مادرانی که فرزندی به دنیا می آورند هشت هفته مرخصی اضافه تر ارائه خواهد شد که روی هم 2۰ 
هفته می شود تا کنار فرزندشان باشند و به ازای هر هفته تا ۱۰۰۰ دالر در اختیار این کارمندان قرار خواهد 
گرفت. مایکروسافت همیشه با شناخت و اهمیت به خانواده مخصوصا خانواده های جدید قدم برداشته است.

احترام به محیط زیست
 مایکروسافت در زمینه احترام به محیط زیست در بین تمامی شرکت ها در جایگاه نهم قرار گرفته و در 
صنعت خود در جایگاه دوم قرار دارد. از سال 2۰۱2 این شرکت به حفظ ۱۰۰درصدی کربن پرداخته و این 

امر تا حدود زیادی به دلیل برنامه های حذف کربن در مایکروسافت صورت گرفته است.
از س��وی دیگر در سال 2۰۱8، وزن بسته بندی محصوالت را برای دستگاه های جدید تا 2۰درصد کاهش 
داد و این میزان کاهش، از اهداف شرکت تا سال 2۰2۰ نیز فراتر رفته است. این شرکت از ارزیابی های چرخه 
زندگی و آنالیز جریان ارزشی برای بهبود بهره وری منابع و بسته بندی استفاده کرده است. از سوی دیگر با 
ارائه  بسته بندی در اندازه های مناسب و مواد سبک جدید، احترام به محیط زیست را به تصویر کشیده است.

مایکروس��افت اهداف پایدار خود را در زمینه محیط زیس��ت در س��ه حوزه  اصلی برنامه ریزی می کند که 
می توان به کربن و انرژی، آب و اکوسیستم و به حداقل رساندن زباله اشاره کرد. این شرکت همچنین رویکرد 
»tech-first« برای پایداری را بررس��ی کرده و 5۰میلیون دالر در طرح ابتکار هوش مصنوعی برای زمین 
سرمایه گذاری کرده است. این طرح درواقع سازمان هایی که از هوش مصنوعی و سایر ابزارهای رایانش ابری 
استفاده می کنند را برای نظارت و کمک به مدل سازی و مدیریت آب و هوا، کشاورزی و تنوع زیستی تشویق 

می کند.

کار و تعاون در هفته ای که گذشت...

چند درصد فارغ التحصیالن متقاضی کسب مهارت هستند؟

با مشارکت وزارت کار و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

بنیاد کارآفرینی بالک چین و هوش مصنوعی هفته آتی راه اندازی می شود

مایکروسافت اخالقی ترین شرکت در سال ۲۰۱۹ شناخته شده است

یادداشـت

با حمایت س��تاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در جشنواره وب و موبایل ایران، برترین استارت آپ های 
ش��اغل در گروه های ویژه انتخاب می ش��وند . گروه های ویژه به استارت آپ هایی اطالق 

می شود که در هفت حوزه دارای اولویت باال فعالیت می کنند.
س��تاد توس��عه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و 
فن��اوری ریاس��ت جمهوری با توجه ب��ه نیاز های دارای اولویت باال در کش��ور در حوزه 
فناوری، هفت گروه تعریف کرده اس��ت که اس��تارت آپ های فعال در این زمینه ها، در 
صورت انجام پروژه های ش��اخص، برابر مقررات از حمایت این ستاد برخوردار می شوند. 

این رقابت فرصتی است تا برترین های این هفت حوزه رقابت کنند.

 استارت آپ های هفت گانه
انتخاب می شوند



فناوری مدرن ش��یوه های دسترس��ی برندها به اطالعات و نحوه فعالیت شان در 
راستای جلب نظر مشتریان را دگرگون کرده است. الگوهای سنتی مدیریت کسب 
و کار و رواب��ط عمومی مبتنی بر پژوهش ه��ای کاربردی بود. این نوع پژوهش ها به 
صورت مستقیم با دخالت عامل انسانی انجام می شد. در نتیجه مدت زمان انجام آنها 
بسیار زیاد بود. ورود فناوری های مدرن به حوزه کسب و کار همراه با افزایش سرعت 
پردازش اطالعات از سوی هوش مصنوعی موجب افزایش سرعت روند انجام پژوهش  
برندها ش��د. مانند تمام بخش های کس��ب و کار، در حوزه روابط عمومی نیز ظهور 
فناوری های مدرن موجب تحوالت زیادی ش��ده اس��ت. مهم ترین فناوری نوظهور 
در این عرصه اینترنت اس��ت. امروزه اغلب برندها به طور آنالین مشغول به فعالیت 
روابط عمومی هس��تند. به این ترتیب دیگر خبری از بخش گسترده روابط عمومی 
در شرکت ها نیست. در عوض چند کارشناس ارشد روابط عمومی و طراح استراتژی 
حضور دارند.  وقتی از روابط عمومی در عصر ارتباطات و اینترنت صحبت می کنیم، 
باید کاهش مرزهای میان برندها و مشتریان را مدنظر داشته باشیم. در دوران پیش 
از اینترنت همیشه فاصله ای معنادار میان برندها و مشتریان وجود داشت. امروزه هر 
کاربری در گوش��ه ای از دنیا امکان اطالع از اخبار مربوط به برند مورد عالقه اش را 
دارد بنابراین شیوه گردآوری فعالیت برندها در عرصه های مختلف بازاریابی، تبلیغات 

و روابط عمومی دستخوش تغییر شده است. 
امروزه بسیاری از برندها نسبت به اهمیت حوزه روابط عمومی دچار شک و تردید 
هس��تند. نکته مهم در اینجا تصور کارآفرینان جوان از همپوشانی حوزه بازاریابی و 
روابط عمومی اس��ت. به این ترتیب با سرمایه گذاری انحصاری بر روی حوزه روابط 
عمومی در عمل از سایر بخش ها غافل می شوند. بدون شک روابط عمومی با حوزه ای 
نظیر بازاریابی تفاوت دارد. در اینجا من با اشاره به تجربه شخصی ام در زمینه نگارش 
کتابی طنز به نام »سوپ را پرتاب نکن« نکته موردنظر را شفاف تر بیان خواهم کرد. 
من سال گذشته کتاب طنزم را با هدف جلب نظر عالقه مندان به کتاب های تخیلی 
و داس��تانی روانه بازار کردم. اگر از عالقه مندان به حوزه کتاب باش��ید، ساالنه چند 
هزار جلد اثر تازه در دس��ترس تان خواهد بود. نکته جالب در این میان عدم اطالع 
بسیاری از عالقه مندان به کتاب نسبت به انتشار سری کتاب های تازه است. به این 
ترتیب ش��مار باالیی از کتاب ها در عمل بدون اینکه مورد توجه یا مطالعه مخاطب 
قرار گیرد، با شکست مواجه می شود. هدف من در اینجا جلب نظر رسانه ها نسب به 
کتاب تازه ام بود. درک من از این تکنیک به عنوان راه نجات برای شکست کتابم در 
زمینه فروش بود. وقتی رسانه هایی نظیر CBS، FoodBeast و KCAL9 نسبت 
به کتاب تازه من توجه نشان دادند، مجله های تخصصی در زمینه کتاب و فیلم نیز 
به س��راغم آمدند. این اتفاقات در کنار هم کتاب تازه ام را بدل به پرفروش ترین اثر 
سال کرد. بدون تردید کسب چنین موفقیتی بدون جلب نظر رسانه ها و نشریه های 
تخصصی کتاب امکان پذیر نبود. این نکته در مورد کسب و کارهای دیگر نیز صحت 
دارد. امروزه بسیاری از برندها کیفیت خدمات و محصوالت باالیی ارائه می کنند، اما 
هرگز مورد توجه مشتریان قرار نمی گیرند. نکته مهم در اینجا اهمیت روابط عمومی 
در جلب نظر مش��تریان مختلف به محصوالت مان است. امروزه دیگر زمان فعالیت 
کس��ب و کار به شیوه سنتی تمام شده است. روابط عمومی در تالش برای افزایش 
ف��روش برندها نیز هس��ت بنابراین درک ما از این حوزه ب��ه عنوان بخش خدمات 

مشتریان یا حوزه ای اضافی در کسب و کار اشتباه خواهد بود. 
بی تردید امروزه راهکارهای بس��یار زیادی برای موفقیت در حوزه روابط عمومی 
وجود دارد. من در این مقاله ابتدا به بیان اهمیت حوزه موردنظر پرداختم. نکته مهم 
در اینج��ا تاثیرگذاری حوزه روابط عمومی بر روی فروش برندهاس��ت بنابراین باید 
اس��تراتژی روابط عمومی مان با توجه به تکنیک های فروش بیشتر ساماندهی شود. 
در ادامه 6 تکنیک تاثیرگذار برای طراحی استراتژی روابط عمومی با هدف افزایش 
فروش مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت. اغلب این تکنیک ها در کس��ب و کارهای 

مختلف قابل اجراست.
1. ضرورت فعالیت در شبکه های اجتماعی

فعالیت در شبکه های اجتماعی برای توسعه روابط عمومی برندمان امر عجیب یا 
تازه ای نیس��ت. بسیاری از برندها در پلتفرم های اجتماعی بزرگ و مختلف مشغول 
به فعالیت هس��تند بنابراین ما نیز باید از آنها الگوب��رداری کنیم. امروزه میلیون ها 
برند در اینستاگرام حضور دارند. دلیل این حجم استقبال از شبکه های اجتماعی از 

س��وی برندها در وهله نخست عالقه باالی مردم به آنهاست. براساس آمار موسسه 
Marketing Insider Group اکن��ون ۷۰درص��د از ش��هروندان آمریکای��ی 
دست کم در یک شبکه اجتماعی عضویت دارند. بی تردید این حجم از مخاطب برای 
هر برندی جذاب خواهد بود. ش��یوه های بازاریابی و روابط عمومی سنتی همیشه با 
محدودیت مخاطب مواجه بود بنابراین جهت گیری به س��وی الگویی تازه با دامنه 

وسیعی از مخاطب برای هر برندی جذابیت خواهد داشت. 
امروزه آژانس های بس��یار زیادی در زمینه کمک به برندها برای تولید محتوا در 
ش��بکه های اجتماعی وجود دارد. هدف اصلی تمام ای��ن آژانس ها کمک به برندها 
در راس��تای تولید محتوای جذاب برای مخاطب هدف اس��ت. بدون شک همکاری 
ب��ا چنین آژانس هایی دردس��رهای خاص خود را دارد. چال��ش اصلی در اینجا نیاز 
به پرداخت هزینه س��نگین برای این همکاری است. این امر به ویژه برای برندهای 
تازه تاسیس با بودجه محدود بسیار دشوار خواهد بود بنابراین باید به دنبال راهکار 
دیگ��ری برای موفقیت در این عرصه باش��یم. توصیه من در این میان اس��تفاده از 
تکنیک های مختلف تولید محتوا در شبکه های اجتماعی است. به عنوان یک نمونه 
مطلوب باید نسبت به شناخت دقیق سلیقه مشتریان هدف مان اقدام کنیم. این امر 
توانایی ما در زمینه تولید محتوای جذاب برای آنها را افزایش خواهد داد. حوزه روابط 
عمومی در اینجا نقش حیاتی بازی می کند. اگر ما اطالع رس��انی مناسبی در زمینه 
انتشار پست های تازه مان نداشته باشیم، هیچ وقت امکان جلب نظر مخاطب به شیوه  
تاثیرگذار فراهم نخواهد شد. بخش بازاریابی در برندها وظیفه اطالع رسانی گسترده 

پیرامون انتشار محتوا یا دست کم فعالیت در شبکه های اجتماعی را برعهده دارد. 
2. استفاده از محتوای روابط عمومی به عنوان تبلیغات

ما باید ش��یوه های مختلف برای ارائه پیام برندم��ان به مخاطب هدف به صورت 
مداوم را امتحان کنیم. امرزوه ش��مار بس��یار اندکی از مردم در پی مشاهده یکباره 
تبلیغات اقدام به خرید می کنند بنابراین پیام تبلیغاتی ما باید بارها و بارها برای آنها 
تکرار شود. شاید در نگاه نخست تکرار پیام برای مخاطب امر عجیبی به نظر برسد. 
نکته مهم در اینجا ایجاد اندکی تفاوت در هر بار نمایش محتوای مان است بنابراین 

مخاطب با مشاهده محتوای یکسان اذیت نخواهد شد. 
خوش��بختانه امروزه تیم های بازاریابی و طراح های تبلیغاتی بس��یار حرفه ای در 
کنار برندها حضور دارند. چنین تیم هایی به طور معمول محتوای تبلیغاتی بس��یار 
باکیفیتی تولید می کنند. نکته مهم در اینجا استفاده از کارشناس های حوزه روابط 
عمومی برای سهولت در کار برندمان است. این امر موجب تاثیرگذاری بیشتر پیام 
محتوای مان بر روی مخاطب خواهد ش��د. بدون ش��ک رقبای ما نیز در حال تولید 
محتوای تبلیغاتی هس��تند. نکته مهم در این میان خالقیت و نوآوری برندها برای 
جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. بدون این امر پیام تبلیغاتی ما نیز در کنار ش��مار 
انبوهی از کمپین ها گم خواهد ش��د. توصیه من در این بخش اس��تفاده از محتوای 
روابط عمومی به عنوان تبلیغات اس��ت. ویژگی اصلی محتوای روابط عمومی تالش 
برای اطالع رسانی یا آموزش نکات کاربردی به مخاطب است. بدون شک این الگوی 
تعامل با مشتریان خالقانه محسوب می شود. درست به همین خاطر احتمال جلب 

نظر مشتریان با استفاده از این شیوه افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
3. افزودن مقاالت روابط عمومی به بسته های فروش

برندها همیشه اهمیت ویژه ای به بسته بندی محصوالت می دهند. به همین خاطر 
بس��ته بندی محصوالت از سوی آنها همیشه همراه با نوآوری است. برخی از برندها 
در بسته بندی های خود نامه های تشکر یا قدردانی از مشتریان قرار می دهند. این امر 
تاثیر مثبتی بر روی ذهنیت مخاطب از ما خواهد داشت. نکته مهم در اینجا توجه 
به متن پیام است. متاسفانه بسیاری از برندها متن های کلیشه ای انتخاب می کنند. 
به این ترتیب مخاطب با مطالعه آن هیچ احساس خاصی نخواهد داشت. توصیه من 
در این بخش افزودن مقاالت روابط عمومی به بس��ته بندی محصوالت است. به این 
ترتیب امکان تاثیرگذاری بیشتر برای برند ما فراهم خواهد شد. همانطور که پیش از 
این اشاره کردم، محتوای روابط عمومی بیشتر حالت اطالع رسانی و بیان توصیه های 
کاربردی دارد. در این بخش با توصیه های کاربردی به مش��تریان در مورد محصول 
ی��ا نحوه اس��تفاده از آن توجه وی جلب خواهد ش��د. در گام بعد پیرامون بحث از 
محصول مان در برگه موردنظر امکان بیان نکات دیگر، نظیر معرفی سایر محصوالت 
یا ترغیب مشتری به سوی عملی خاص، وجود خواهد داشت. این نحوه تاثیرگذاری 

بر روی مشتریان برای مدت زمان بیشتری در ذهن آنها باقی خواهد ماند. 
4. ارجاع به منابع مرتبط در متن های روابط عمومی

بخش رواب��ط عمومی به طور معمول مقاالت تخصصی و موضوع محور منتش��ر 

می کند. در الگوهای سنتی روابط عمومی این گزارش ها شامل بیان وضعیت شرکت 
بود. اکنون چنین گزارش هایی دس��تخوش تغییر بنیادی شده است. به این ترتیب 
متن ه��ای روابط عمومی دیگ��ر حالت گزارش صرف وضعیت ش��رکت را ندارد. در 
عوض بیان نکات مهم در حوزه کسب و کار و اطالع رسانی به مشتریان درخصوص 
اخبار تازه در دس��تور کار قرار دارد. نکته مهم در نگارش چنین متن هایی ارجاع به 
منابع معتبر است. امروزه مشتریان دیگر اعتماد باالیی به صحبت های ما ندارند. این 
امر ناشی از توسعه دروغ پردازی در حوزه تبلیغات است بنابراین ما برای جلب نظر 
مخاطب هدف نیاز به الگوی متفاوتی از تعامل با آنها خواهیم داشت. یکی از نکات 
مهم در متن ها روابط عمومی ارجاع به منابع معتبر در راستای جلب اعتماد مشتریان 
اس��ت. این امر به خوبی از س��وی برندهای بزرگ و معتبر در سراسر جهان رعایت 

می شود بنابراین باید توجه ویژه ای به حوزه موردنظر داشته باشیم. 
متاس��فانه بس��یاری از برندها در زمینه ارجاع به مناب��ع معتبر یک نکته مهم را 
فرام��وش می کنند. این نکته ارتب��اط منابع موردنظر با زمینه اصلی کس��ب و کار 
برندمان اس��ت. اگر منابع ما با حوزه کس��ب و کار برندمان ارتباط چندانی نداشته 

باشد، امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب کاهش خواهد یافت. 
5. تولید محتوای تازه و کاربردی در مورد محصوالت مان

امروزه مشتریان عالقه مند به مطالعه محتوای تازه در زمینه محصوالت و خدمات 
مورد عالقه شان هستند. اگر نگاهی به سایت رسمی برندهای بزرگ انداخته باشید، 
در این س��ایت ها همیشه بخش��ی برای تولید محتوا تازه پیرامون محصوالت وجود 
دارد. تاثیرگ��ذاری این بخش در پ��ی رونمایی از محصوالت تازه به اوج می رس��د. 
در چنین زمانی اغلب نویس��ندگان و کارش��ناس های روابط عمومی برند موردنظر 
در تالش برای ارائه محتوای جذاب پیرامون محصوالت جدید هس��تند. اوج بازدید 

کاربران از سایت برندها نیز مربوط به همین بازه های زمانی است. 
محتوای جذاب و تازه همیشه بر سایر انواع محتوا اولویت دارد. این کار به خاطر 
ارتب��اط محتوای موردنظر با رخ��دادی تازه )رونمایی از محص��ول جدید( و اعتبار 
برند موردنظر اس��ت. بی تردید بس��یاری از خبرنگارها و سایت های معتبر پیرامون 
محص��والت تازه برند اپل حرف های زیادی می زنند، با این حال ارزش هیچ کدام به 
اندازه بیان رس��می ویژگی ها و امکانات تازه محصول از س��وی اپل نیست. اگر شما 
نیز در حوزه کسب و کار در پی رونمایی از محصولی تازه هستید، باید نگارش متن 
معرفی آن براس��اس اصول روابط عمومی را مدنظر داش��ته باشید. این امر موجب 

افزایش تاثیرگذاری متن ما بر روی مخاطب هدف خواهد شد. 
6. شخصی سازی محتوا با توجه به مقیاس محلی

امروزه دامنه فعالیت برندها گسترش چشمگیری یافته است. تا همین چند دهه 
پی��ش فقط برخی از برندهای انگشت ش��مار توانایی فعالی��ت در مقیاس جهانی را 
داش��تند. با این حال اکنون اغلب برندها در این حوزه فعالیت دارند. به این ترتیب 
حوزه کسب و کار ماهیت رقابتی بسیار شدیدی پیدا کرده است. نحوه واکنش برندها 
نس��بت به این حجم از رقابت در دنیای کس��ب و کار اهمیت زیادی دارد. بهترین 
راهکار برای غلبه بر این حجم از رقابت تالش برای شخصی سازی محتوای مان است. 
این ترند در اغلب کس��ب و کارها مورد توجه قرار دارد. نکته مهم اجرای درس��ت 
آن برای جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. متاسفانه بسیاری از برندها شخصی سازی 
محتوا را چندان جدی نمی گیرند. این امر موجب فروش شانس��ی آنها در بازارهای 
مختلف می ش��ود. شخصی س��ازی محتوای بازاریابی درست مانند بیانیه های روابط 
عمومی اس��ت. بدون تردید ما بیانیه روابط عمومی برندمان در نقاط مختلف جهان 
را یکس��ان طراحی نمی کنیم. این امر ضرورت شخصی س��ازی محتوای بازاریابی را 

نیز ایجاب می کند.
وقتی از شخصی س��ازی محتوا صحبت می کنیم، بای��د نکات مختلفی را مدنظر 
داش��ته باشیم. این امر به طور گس��ترده در ارتباط با شناخت قیاس محلی انتشار 
محتوا قرار دارد بنابراین نخس��تین گام در راس��تای شخصی سازی مناسب محتوا 

شناخت دقیق مقیاس محلی انتشار آن خواهد بود. 
بدون تردید فهم نوین از روابط عمومی با درک سنتی برندها تفاوت چشمگیری 
دارد. این درک برای بس��یاری از برندها ناآشنا خواهد بود. به همین خاطر برخی از 
برندها نسبت به این کاربرد روابط عمومی با دیده تردید مواجه می شوند. توصیه های 
مورد بحث در این مقاله نقش مهمی در کاهش شک و تردید برندها خواهد داشت. 
به عالوه با استفاده از شیوه نوین روابط عمومی امکان افزایش فروش به طور مستقیم 

وجود خواهد داشت.  
entrepreneur :منبع

Axe بررسی کمپین تعاملی جدید برند
تحول دنیای تبلیغات با ترکیب سرگرمی و 

خالقیت

برند Axe در زمینه تولید لوازم بهداشتی و اصالح صورت و ریش 
برای آقایان فعالیت دارد. صاحب امتیاز این برند شرکت بین المللی 
Unilever اس��ت. اگ��ر اخبار دنیای بازاریاب��ی و تبلیغات را دنبال 
کنید، این ش��رکت همیش��ه عملکرد بس��یار عالی در زمینه تولید 
تبلیغ��ات مختلف برای برندهای تحت پوش��ش اش دارد. براس��اس 
اطالع��ات در دس��ترس موسس��ه Marketing Dive تازه ترین 
کمپین تبلیغاتی برند Axe ش��امل اس��تفاده از بازی های ورزش��ی 
الکترونیک��ی )Esport( برای جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. این 
کمپین »حرکت بعدی ش��ما چیس��ت؟« ن��ام دارد. این کمپین در 
مس��ابقات لیگ افس��انه ها در س��ال 2۰۱9 رونمایی ش��د. از زمان 
رونمایی از این کمپین به صورت محدود در مسابقات لیگ افسانه ها 
گمانه زنی بسیار زیادی در مورد محتوای و ساختار آن صورت گرفته  
است. اکنون ما اطالعات کافی برای ارزیابی وضعیت نخستین بخش 

این تبلیغات دنباله دار داریم. 
کمپین تازه برند Axe شامل همکاری نزدیک با آژانس تبلیغاتی 
۷2AndSunny اس��ت. ویدئ��وی رس��می این کمپین براس��اس 
گزارش بیش��تر مخاطب ها به محتوای کوتاه فقط ۳۰ ثانیه اس��ت. 
ب��ه این ترتیب توجه مخاطب ها هرچه بیش��تر ب��ه این محتوا جلب 
خواهد شد. در ابتدای این ویدئو یک زوج جوان در حال انجام بازی 
لیگ افس��انه ها به تصویر کشیده می شوند. سپس مرد خانواده برای 
غافلگیری همس��رش یک دس��ته گل به او می دهد. واکنش همسر 
وی در این صحنه بس��یار جالب اس��ت: »من باره��ا گفته ام که گل 
دوس��ت ندارم. من روحیه جنگجویی دارم. به همین خاطر هم االن 
در حال انجام بازی لیگ افس��انه ها هس��تم.« پس از این صحنه ما 
ب��ه چند روز بعد می رویم. در این صحنه باز هم زوج جوان در حال 
انجام بازی لیگ افسانه ها هستند. این بار شوهر داستان ما به جای 
گل و المان های کلیش��ه ای یک شمشیر به همسرش هدیه می کند. 
نکته مهم درخصوص این شمش��یر کاربردش به عنوان دسته بازی 
در س��ری بازی های لیگ افسانه هاس��ت بنابراین در اینجا خبری از 
شمش��یر واقعی نیس��ت. در نهایت نیز هر دو آنها برای صرف شامل 
میز ب��ازی را ترک می کنند. در نهایت صحن��ه پایانی خروج آنها از 
ات��اق همراه با نمایش قوطی از محصوالت برند Axe همراه اس��ت. 
نکته جالب اینکه پیش از پایان ویدئو زوج جوان با شمشیر موردنظر 

به محصول برند Axe ضربه می زنند. 
کمپین ت��ازه برند Axe بدون ش��ک نوآوری ت��ازه ای در دنیای 
تبلیغات محسوب می شود. امروزه بسیاری از برندها نسبت به حضور 
در دنیای تبلیغات مرتبط با بازی های ویدئویی دچار تردید هستند. 
نحوه تولید محتوای برند Axe برای همکاری با بازی لیگ افسانه ها 
ارتباط نزدیکی با ماهیت این بازی دارد. نکته جالب در اینجا نمایش 
یک بس��ته کف اصالح در پایان ویدئو اس��ت. به این ترتیب ترکیب 
جالب��ی از این محص��ول با محوریت اصالح صورت با شمش��یر نزد 
مخاطب تداعی می ش��ود. ایده اصلی همکاری Axe با س��ازندگان 
بازی لیگ افسانه ها ناش��ی از تجربه های ناموفق این برند در زمینه 
همکاری با س��ایر بازی های رایانه ای بود. همکاری رس��می Axe با 
لیگ افسانه ها ماه پیش به طور رسمی اعالم شد. البته در اینجا برند 
Axe از تجربه ه��ای ناموفق قبلی اش درس گرفته بود بنابراین پس 
از فعالیت به عنوان اسپانسر رسمی مسابقات جهانی این بازی اقدام 

به توسعه همکاری ها کرد. 
بدون تردید وقتی از بازاریابی در حوزه بازی های رایانه ای صحبت 
می کنی��م، نادیده گرفت��ن اهمیت ش��بکه های اجتماعی غیرممکن 
اس��ت. امروزه اغلب گیمره��ای حرفه ای در ش��بکه های اجتماعی 
 Axe حض��ور فعالی دارند. به همین خاطر بخش��ی از کمپین برند
شامل همکاری با یکی از گیمرهای مشهور مجموعه بازی های لیگ 
افس��انه ها به نام Tapped Cizzorz )ن��ام کاربری وی در بازی( 
اس��ت. این امر با هدف ترغیب گیمرهای مبتدی در سراس��ر جهان 
برای ارسال ویدئوی حاوی مهارت شان صورت گرفته است بنابراین 
برند Axe محتوای تولیدی کاربران )UGC( نیز در اختیار خواهد 

داشت. 
بدون تردید حوزه بازی های آنالین در طول چند سال اخیر رشد 
 NJ Gaming بسیار زیادی داشته است. براساس گزارش موسسه
به عنوان یکی از اس��تودیوهای فعال در زمینه ساخت بازی آنالین 
ش��مار کاربران فعال این برند تا سال 2۰2۱ به ۳8۰ میلیون خواهد 
رس��ید. بی تردید این مقدار گیمر فعال با حس��اب آم��ار مربوط به 
سایر استودیوها بسیار بیشتر نیز خواهد شد بنابراین سرمایه گذاری 
برندها برای اس��تفاده تبلیغاتی از فضای موجود در این بازی ها روز 
به روز توس��عه خواهد یافت. برند Axe یکی از موفق ترین الگوهای 
هم��کاری تبلیغاتی با کس��ب تجربه در طول س��ال های اخیر را به 
نمایش گذاش��ته است. س��ایر برندها نیز برای بهره گیری مناسب از 

این حوزه باید الگوی مشابهی را مدنظر قرار دهند. 
marketingdive :منبع

از الگوی تازه روابط عمومی چه می دانیم؟BRANDکارگاهبرندینگ

طراحی استراتژی روابط عمومی با هدف افزایش فروش

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

به قلم: اندرو مدال نویسنده و طراح استراتژی دیجیتال
 ترجمه: علی آل علی    

به قلم: بری لوینه کارشناس تبلیغات
 ترجمه: علی آل علی    

شنبه
25 آبان 1398

شماره 1430



برای بازاریاب ها بررس��ی  ترندهای جدید، امری بس��یار مهم محسوب می شود. با 
توجه به این امر که امروزه اهمیت و نقش ش��بکه های اجتماعی در زمینه بازاریابی 
کامال حیاتی شده است، بررسی آخرین ترندهای مرتبط با آن اهمیت فوق العاده ای 
را خواهد داش��ت. در این رابطه توجه داشته باشید که دنیای اینترنت و شبکه های 
اجتماعی، با سرعت فوق العاده ای در حال تغییراتی مداوم است. به همین خاطر حتی 
ترند سال گذشته، دیگر کاربرد چندانی را نداشته و الزم است تا در این رابطه کامال 
بروز باشید. در همین راستا به بررسی ۱۰ ترند بازاریابی شبکه های اجتماعی در سال 

2۰۱9 خواهیم پرداخت. 
1-حفاظت از مخاطب و تحت تاثیر قرار دادن احساسات آنها 

اگرچه بسیاری تصور می کنند که کیفیت کار به تنهایی برای ماندگاری مخاطبان 
کاف��ی خواه��د بود با این حال نتای��ج آمارها حاکی از آن اس��ت که تنها برندهایی 
می توانن��د به مخاطبانی وفادار دس��ت پیدا کنند که ارتب��اط دو طرفه ای را ایجاد 
کرده باش��ند. شرط اصلی برای رس��یدن به چنین جایگاهی، تحت تاثیر قرار دادن 
احساس��ات آنها خواهد بود. برای مثال ش��ما باید عالقه مند بودن و توجه خود را به 
تمامی مخاطبان نش��ان دهید. برای این کار، پاسخ دادن به نظرات تمامی کاربران، 
پاسخگویی سریع و برنامه ریزی دقیق برای افزایش صمیمیت از جمله الزامی ترین 
موارد محس��وب می شود. درواقع دیگر نباید انتظار داشته باشید که مخاطب، صرفا 
مش��اهده کننده محتواهای ش��ما باش��د. این امر پس از مدتی منجر به دلسردی و 
تکراری ش��دن اوضاع خواهد شد. در این رابطه توجه داشته باشید که شما همواره 
با رقیبان بی ش��ماری در تمامی عرصه های کاری مواجه خواهید بود. بدون ش��ک 
نمی توان تضمین کرد که کیفیت کار ش��ما، در باالترین س��طح قرار داشته باشد. 
ب��ا این حال در صورتی که رابطه احساس��ی خوبی را با مخاطبان خود ایجاد کرده 
باشید، بدون شک بسیاری از کمبودها نادیده گرفته شده و شانس بیشتری را برای 
حفظ آنها خواهید داش��ت. با این حال از دیگر اقدامات ضروری این است که برای 
محافظت از مخاطبان خود نیز برنامه ریزی درستی را داشته باشید. درواقع برندهای 
رقیب بدون ش��ک در تالش برای کاهش مخاطبان و ش��ما و جذب آنها برای خود 
خواهند بود. در نهایت تالش برای بهبود همیشگی، باعث خواهد شد تا مخاطبان به 
آینده شما خوشبین باشند و دالیل آنها برای ترک شما کاهش پیدا کند. به عنوان 
نکته پایانی توصیه می ش��ود که همواره برای اقدامات خود از نظرس��نجی استفاده 
کرده و در تالش برای نزدیک کردن سطح خود به انتظارات باشید. بدون شک این 
امر ممکن اس��ت با برنامه ریزی ها و تصورات شما تفاوت هایی را داشته باشد با این 
حال به علت این امر که خواسته مخاطبان است، بدون شک سودمند خواهد بود. 

2-داستان سرایی و به اشتراک گذاشتن لحظات مهم
یک داس��تان خوب، رم��ز موفقیت هر اقدام بازاریابی خواهد ب��ود. درواقع افراد 
همواره نس��بت به این موضوع، بهترین واکنش ها را داش��ته و این امر ش��ما را در 
مس��یری قرار خواهد داد که موفقیت آن تا حدود زیادی تضمین ش��ده محسوب 
می ش��ود. به همین خاطر الزم اس��ت تا برای هر اقدام خود، یک داس��تان جذاب 
داشته باشید. این امر باعث خواهد شد تا ذهن مخاطب، به خوبی با روند موردنظر 
شما هماهنگ شود. این امر درست اقدامی است که اینفلوئنسرها به خوبی از آن 
اس��تفاده کرده و حتی برای س��اده-ترین تصاویر و محتواهای خود، یک داستان 
جذاب را طراحی می کنند. همین امر نیز باعث می شود تا مخاطب بتواند موضوع 
موردنظر را از زاویه دید آنها مش��اهده کرده و به تجربه ای فوق العاده دس��ت پیدا 
کنند. برای کس��ب مهارت در این زمینه، بررس��ی اقدامات مشابه سایر برندها و 
مطالعه بروزترین مقاالت می تواند کمک بس��یار خوبی محس��وب شود. در نهایت 
توجه داشته باش��ید که به اشتراک گذاشتن لحظات مهم، جذابیت بسیار باالیی 
را برای مخاطبان به همراه داش��ته و ضروری اس��ت تا در این رابطه تنها از فیلم-

ه��ای کوتاه، اس��تفاده کنید. علت این امر به این خاطر اس��ت ک��ه افراد در فیلم 
متوجه تمامی مواردی خواهند شد که شما قصد انتقال آن را دارید. همچنین شما 
می توانید س��رعت پخش فیلم را افزایش دهید تا در زمان نیز صرفه جویی ش��ود. 
همچنین نباید از قابلیت پخش زنده نیز غافل ش��د. درواقع شبکه های اجتماعی 
بسیاری نظیر اینستاگرام از این قابلیت تحت عنوان الیو برخوردار بوده و این امر 

باعث خواهد شد تا مخاطب بتواند خود را کامال در کنار شما حس کند. 
3-ضرورت همکاری با اینفلوئنسرها و میکرو اینفلوئنسرها 

در ابتدا ضروری است تا تعریفی در رابطه با دو مفهوم فوق داشته باشیم. اینفلوئنسر 
را در یک تعریف ساده باید افرادی دانست که از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی 
به شهرت رس��یده اند. دلیل کسب ش��هرت آنها نیز می تواند دالیل مختلفی داشته 
باش��د. برای مثال فردی ممکن اس��ت ویدئو های طنز تولید کرده و دیگری اقدام به 
س��فر و عکاس��ی از مناطق جذاب یک کشور و یا کش��ورهای مختلف کند. درواقع 
تنوع حوزه های فعالیت در این زمینه بسیار گسترده است. این امر کامال در تضاد با 
سلبریتی ها قرار دارد. درواقع سلبریتی را باید افرادی دانست که شهرت خود را از این 
طریق به دست نیاورده اند. برای مثال ستارگان دنیای سینما، خواننده ها و ورزشکاران 
از جمله شناخته شده ترین افراد در این رابطه محسوب می شوند. میکرو اینفلوئنسرها 
را نیز باید در رده ای پایین تر از یک اینفلوئنس��ر تلقی کرد. دراقع آنها را می توان در 
ابتدای راه تبدیل شدن به یک اینفلوئنسر تصور کرد و یا تنها به علت جذابیت کار خود 
به تعدادی فراتر از حد معمول دنبال کننده دست پیدا کرده اند. بدون شک هر فردی 
که جذابیتی را برای تعدادی از افراد داشته باشد، می تواند به گزینه ای مناسب برای 
ش��ما تبدیل شود. این امر بدون شک در زمینه هزینه های شما نیز صرفه جویی های 
بسیاری را به همراه خواهد داشت. علت این امر به این خاطر است که توقع مالی این 
دسته از اینفلوئنسرها، بسیار پایین بوده و این امر یک گزینه کامال مقرون به صرفه 
را برای ش��ما به همراه خواهد داش��ت، با این حال هر دو آنها باید مورد توجه جدی 
ش��ما قرار گیرند، با این حال توجه داش��ته باشید که اولویت شما باید افرادی باشند 
که ارتباط الزم را با حوزه کاری ش��ما دارند. همچنین ضروری است تا در این رابطه 
با دنبال تبلیغات غیرمستقیم باشید. درواقع می توان از آنها خواست تا در محتواهای 
خود، فضایی را نیز به ش��ما اختصاص دهند. این امر بدون شک تاثیرگذارتر خواهد 
بود. درواقع نتایج جدیدترین آمارها حاکی از آن است که عالقه مخاطبان به تبلیغات 
مستقیم، با کاهشی باورنکردنی همراه بوده و به همین خاطر دیگر نباید تمرکز اصلی 

خود را معطوف به آن کنید. 
4-در مرکز توجه قرار گرفتن ویدئو 

اگرچه تولید ویدئو به یک اقدام عادی توسط بازاریاب ها تبدیل شده است، با این 
حال توجه داشته باشید که اکثر این اقدامات، اهدافی کوتاه مدت و جدا از یکدیگر را 
داشته و این امر شما را به باالترین سطح نتایج نخواهد رساند. به همین خاطر بسیار 
مهم اس��ت که در این زمینه حداقل یک اس��تراتژی بلندمدت داشته باشید. درواقع 
اهمیت این موضوع باعث ش��ده اس��ت که در چند وقت اخیر ش��بکه های اجتماعی 
نظیر اینستاگرام به دنبال راهکاری برای افزایش مدت زمان ویدئو های ارسالی باشند 
که آن را در قابلیت IGTV می توان مشاهده کرد. درواقع دیگر بدون برنامه درست 
و همس��و با س��ایر اقدامات، حتی تولید ویدئو نیز با نتایج مورد انتظار همراه نخواهد 
بود. همچنین توجه داشته باشید که در این رابطه شما باید به اصل تنوع نیز پایبند 
باشید. برای مثال پخش زنده، کلیپ های کوتاه و یا چند قسمتی از جمله این موارد 
محسوب می شوند، با این حال متفاوت بودن تنها در رابطه با قالب و فرم آنها نبوده و 
تنوع محتوایی نیز حیاتی است. از دیگر موارد مهم در این رابطه، تالش برای جذاب تر 
کردن و افزایش کیفیت کار محسوب می شود که با توجه به رشد روزافزون تجهیزات 
تصویربرداری، این انتظار ابدا غیرواقعی نخواهد بود. به همین خاطر ضروری است تا 
به دنبال همکاری با افرادی خبره در این زمینه باشید. به عنوان نکته پایانی ذکر این 
نکته ضروری اس��ت که ویدئوهای زنده، جذابیت بسیار باالیی را برای مخاطب پیدا 

کرده و باید در اولویت اول شما قرار داشته باشد. 
5- تداوم رشد اپلیکیشن های پیام رسان و چت با ت ها 

ش��بکه های پیام رس��ان در چند سال اخیر رش��دی فوق العاده را تجربه کرده اند و 
آمارها حاکی از تداوم آن دارد. به همین خاطر بسیار مهم است که برنامه یزی درستی 
را برای حضور در تمامی آنها داش��ته باش��ید. چت بات ها را نیز باید جایگزینی برای 
اپلیکیشن های رایج دانست که با هوش مصنوعی خود، قادر به پاسخگویی به کاربران 
خود هس��تند. برای مثال سیری در آی او اس یکی از این موارد محسوب می شود. به 
همین خاطر هر برندی باید برای اس��تفاده هرچه بیش��تر از چت بات ها، سریعا اقدام 
کند، با این حال توجه داشته باشید که برای طراحی و ساخت یک چت  بات کارآمد 
که توانایی کس��ب رضایت مش��تریان را داشته باشد، ضروری است تا در ابتدا به نیاز 

جامعه هدف، توجه داشته و کیفیت کار باالیی را ارائه دهید. 
6-توجه به امنیت و حریم شخصی در کنار تالش برای شخصی سازی محتواها

برندهایی نظیر فیس بوک، تحت فشارهای شدید در رابطه با فروش اطالعات خود 
هستند. بدون شک این امر متوجه بسیاری از برندهای دیگر نیز خواهد شد. درواقع 
در حال حاضر یک نگرانی بزرگ در این رابطه وجود داش��ته و الزم است تا اقداماتی 

را انجام دهید تا مخاطب به اطمینان الزم دست پیدا کند. همچنین شفافیت در 
عملکردها نیز از دیگر مواردی است که باید بر روی آن فکر کنید. در نهایت توجه 
داشته باشید که فعالیت شما در دنیای اینترنت باید از جنبه صرفا اقتصادی فاصله 
بگیرد. در غیر این صورت توان تامین خواسته های رو به رشد مخاطبان را نخواهید 
داشت. درواقع مخاطب امروزی به دنبال یک دلیل قانع کننده و محکم برای دنبال 
کردن ش��ما خواهد بود. بدون ش��ک تالش های تجاری و تبلیغاتی شما جذابیتی 
را برای مخاطبان نداش��ته و الزم است تا کامال دوستانه و دلسوزانه رفتار کنید تا 

شانسی برای رقابت با سایر برندها داشته باشید. 
۷-اعتمادسازی بدون محدودیت 

بسیاری از برندها در زمینه کسب اعتماد مخاطب، به شکل کامال مقطعی رفتار 
ک��رده و پس از مدتی این امر را به صورت کامل کنار می گذارند. این امر در حالی 
است که شما باید همواره در تالش برای ایجاد، بازساخت و یا حتی افزایش اعتمادها 
باشید. فراموش نکنید که جهان با سرعتی باورنکردنی به سمت هوشمندسازی در 
حرکت اس��ت. تحت این ش��رایط بازاریابی و ف��روش از طریق اینترنت، مهم ترین 
مس��ئله خواهد بود. به همین خاطر ضروری اس��ت تا یک برنامه ریزی مداوم برای 
بهبود همیشگی سطح اعتمادها داشته باشید. درواقع بهتر است تا به جای صرف 
بودج��ه برای اقداماتی نظیر تبلیغات که با توجه به افزایش نفرت ها، به اقدامی در 
حال مرگ تبدیل شده اس��ت، در تالش برای بهبود زیرساخت های خود خصوصا 
در زمینه امنیت شبکه باشید. فراموش نکنید که حتی یک حمله سایبری از سوی 
هکرها می تواند به صورت کامل اعتمادی را که چندین سال برای ایجاد آن تالش 

کرده اید، به صورت کامل نابود سازد.
8-درخشش فراتر از حد تصور لینکدین 

اگرچه لینکدین شبکه اجتماعی تخصصی در زمینه کسب وکار محسوب می شود 
و چندی��ن س��ال از فعالیت آن می گ��ذرد، با این حال هنوز ه��م آن گونه که باید 
مورد اس��تفاده بازاریاب ها قرار نگرفته است، با این حال پیش بینی ها حاکی از آن 
اس��ت که در سال 2۰۱9، شاهد درخشش و اهمیت یافتن این شبکه برای برندها 
و بازاریاب ها خواهیم بود. درواقع از ابتدای امس��ال، این ش��بکه رش��دی چشمگیر 
را داش��ته و پیش بینی می ش��ود تا سه س��ال آینده به یکی از سه شبکه اجتماعی 
برتر جهان و یکی از هفت وب س��ایت پربازدید تبدیل ش��ود. با توجه به ظهور انواع 
اینفلوئنسرها در این شبکه، ضروری است تا هر برند و بازاریابی، این شبکه را مورد 

توجه جدی خود قرار داده و برنامه ریزی دقیقی را داشته باشد. 
9-ضرورت استفاده از تمامی کارمندان برای تولید محتوا 

اگرچ��ه تصور رایج این اس��ت که بای��د تولید محتوا را به ی��ک گروه متخصص 
اختصاص داد. با این حال واقعیت این است که با توجه به این امر که تولید محتوا 
عم��ال در حال گرفتن جایگاه تبلیغات در بازاریابی اس��ت و به عنوان جایگزین آن 
نام برده می ش��ود. نیاز هر برند در این زمینه نیز افزایش��ی چشمگیر را پیدا خواهد 
کرد، با این حال برای این امر که یکسری استانداردها رعایت شود، ضروری است تا 
برنامه ریزی درس��تی برای آموزش های الزم وجود داشته باشد. در این رابطه توجه 
داش��ته باشید که کارمندان، توانایی ایجاد تنوع و شخصی سازی بیشتری را دارند و 
این امر می تواند کامال جذاب باش��د. با این اقدام حتی می توان پس از مدتی شاهد 

ظهور اینفلوئنسرها و میکرو اینفلوئنسرهایی از درون شرکت خود باشید. 
10- اهمیت بیشتر تلفن های همراه

این امر یک واقعیت غیرقابل انکار است که تلفن های همراه هوشمند به یکی از لوازم 
ضروری افراد تبدیل ش��ده است. درواقع در هر شرایطی می توان آنها را در کنار افراد 
پیدا کرد. همین امر نیز باعث می ش��ود تا افراد اکثر جست و جوهای خود در اینترنت 
را نیز از طریق همین ابزار انجام دهند. تحت این ش��رایط در صورتی که ش��ما برای 
س��هولت و جذابیت کار مخاطبان، برنامه ریزی مناسبی را نداشته باشید، بدون شک 
ق��ادر به تحت تاثیر قرار دادن آنها نخواهید ب��ود. به همین خاطر افزایش راحتی در 
کنار جذاب کردن هرچه بیشتر در استفاده بازدیدهای کاربران از طریق تلفن همراه، 
یکی از الزامی ترین اقدامات تمامی برندها محسوب می شود. فراموش نکنید با توجه به 
بازار به شدت رقابتی حال حاضر، حتی یک مشکل نیز می تواند مخاطب را به سمت 
برندی دیگر متمایل سازد. به همین خاطر شما باید به طراحی خاص برای تلفن های 
هم��راه فکر کنید.  در نهایت فراموش نکنید که موارد معرفی ش��ده، تنها گزیده ای از 
ترندهای موجود محسوب می شود. به همین خاطر نباید کسب اطالعات خود را به این 
موارد محدود کرده و همواره در تالش برای به روز رسانی سطح اطالعات خود باشید. 
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B2B بررسی 5 نکته طالیی بازاریابی
راهکارهای تولید ویدئو برای کمپین های 

 B2B بازاریابی

فرمت ویدئو یکی از مهم ترین ابزارهای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
محسوب می ش��ود. طراح های تبلیغات استفاده بسیار زیادی از فرمت ویدئو 
برای تولید کلیپ رس��می کمپین های مختلف می کنند. سلیقه مشتریان در 
ط��ول چند س��ال اخیر به طور مداوم از س��وی مش��اهده تبلیغات متنی به 
س��وی نمونه های ویدئویی تغییر کرده است بنابراین تغییر نگرش طراح های 
تبلیغ��ات و بازاریاب ها نیز امری طبیعی خواهد بود. حوزه بازاریابی B2B در 
مقایس��ه با سایر بخش های بازاریابی در زمینه تولید محتوای ویدئویی دچار 
مشکالت بس��یار بیشتری است. شرکت های B2B با ش��رکت ها و برندهای 
مختلف به عنوان مشتری هدف سر و کار دارند. بدون شک جلب نظر برندها 

در مقایسه با مشتریان عادی دشواری های بسیار بیشتری دارد. 
 B2B وقتی که برند ما هزینه و زمان زیادی برای تولید ویدئوی بازاریابی
اختصاص می دهد، کس��ب نتیجه مناس��ب ضروری خواهد ب��ود. ویدئوهای 
بازاریابی ما باید جذابیت و تاثیرگذاری باالیی بر روی مخاطب داش��ته باشد. 
در غیر این صورت س��رمایه گذاری های ما نتیجه بخش نخواهد بود. در ادامه 
این مقاله ش��یوه های تولید ویدئ��و بازاریابی B2B به ط��ور تاثیرگذار مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.
1. اهمیت توجه به مرحله خرید

یک��ی از نکات مه��م در زمینه تولی��د ویدئوی بازاریابی توج��ه به مرحله 
ترغیب مش��تریان به خرید محصوالت مان است. این بخش باید در نقطه اوج 
تاثیرگذاری ویدئو قرار گیرد. ایراد بس��یاری از برندها انتخاب زمان نامناسب 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان اس��ت. به این ترتی��ب تمام برنامه های 
آنها با مش��کل مواجه می ش��ود. امروزه اگر ما تصمیم به تاثیرگذاری بر روی 
تصمیم گیری های مش��تریان درباره خرید محص��والت مختلف داریم، باید با 
سلیقه ش��ان آشنایی داشته باشیم. بدون آش��نایی هرچند مختصر با سلیقه 

آنها امکان تاثیرگذاری فراهم نخواهد شد. 
پس از ش��ناخت س��لیقه مشتریان باید به س��راغ تولید ویدئو براساس آن 
رفت. این مرحله دشواری های خاصی دارد. اغلب سلیقه مشتریان هدف یک 
برند کامال یکسان نیست. به همین خاطر ما نیازمند توجه به شخصی سازی 
محتوا برای گروه های مختلف هدف مان خواهیم. بود. توجه به این امر تا حد 
زیادی بازگش��ت مطمئن سرمایه گذاری برندمان در قالب تمایل مشتریان به 

خرید را تضمین خواهد کرد. 
2. اهمیت  گذار سریع به اصل مطلب

ام��روزه ویدئوه��ای بازاریابی طوالنی کمتر م��ورد توجه مخاطب 
هدف قرار می گیرد. این امر به خاطر تغییر سلیقه مشتریان در طول 
دهه های اخیر اس��ت. ه��دف من در اینجا بررس��ی دلیل این تغییر 
سلیقه نیس��ت. هدف اصلی من فقط بررسی تاثیر این نکته بر روی 
فعالیت بازاریابی برندهای عرصه B2B اس��ت. توصیه اصلی من در 
اینجا بیان س��ریع اصل مطلب است. بسیاری از برندها مقدمه چینی 
بس��یار زیادی انجام می دهند. این امر موجب صرف نظر مخاطب از 
ادامه مش��اهده محتوای بازاریابی ما خواهد شد.  پیام اصلی ویدئوی 
ما باید به اندازه کافی جذاب باشد. اگر مرحله قبلی پیرامون آشنایی 
با س��لیقه مشتریان به خوبی ساماندهی شود، در این مرحله مشکل 
چندانی نخواهیم داشت. وقتی پیام اصلی کمپین ما برای مشتریان 
جذابیت داش��ته باش��د، بیان س��ریع آن ایده مناس��بی خواهد بود 

بنابراین تا جای ممکن از اتالف زمان پرهیز کنید. 
3. ترغیب مشتریان به سوی عملی خاص در میانه ویدئو

هر برندی با هدفی خاص اقدام به تولید ویدئوی بازاریابی می کند. 
بازاریاب ها این هدف را در قالب »ترغیب مش��تریان به سوی عملی 
خاص« معنا می کنند. اشتباه بسیاری از برندها در تولید ویدئو اشاره 
به این بخش در چند ثانیه پایانی است. بدون تردید این امر از نقطه 
نظر منطقی قابل توجیه است. به هر حال مشتریان پس از مشاهده 
مقدمه چینی های ما به پیروی از هدف اصلی متمایل خواهند شد. 

نکته مهم در اینجا عدم مشاهده تمام ویدئوی ما از سوی کاربران 
اس��ت. بسیاری از کاربران در میانه تماشای ویدئوی ما قید ادامه اش 
را خواهند زد بنابراین بخش قابل توجهی از مخاطب ها هرگز از پیام 
تبلیغاتی برندمان آگاه نخواهند ش��د. توصیه من در این بخش قرار 
دادن پیام اصلی برند در میانه ویدئو اس��ت. به این ترتیب شانس ما 

برای جلب نظر شمار باالتری از مخاطب ها افزایش خواهد یافت. 
4. ضرورت تولید ویدئوی قابل فهم بدون صدا

ش��بکه های اجتماعی پلتفرم تبلیغاتی اصلی اغلب برندها محسوب 
می شود. نکته مهم درخصوص شبکه های اجتماعی عادت های کاربران 
برای مش��اهده ویدئوهای مختلف اس��ت. بدون تردی��د همه ما تجربه 
مش��اهده ویدئوهای مختلف بدون صدا را داش��ته ایم. این امر ناشی از 
عدم تمایل ما به پخش صدای ویدئوهاس��ت. اغلب افراد در محیط های 
عمومی به اکانت ش��ان در شبکه های اجتماعی س��ر می زنند بنابراین 
ویدئ��وی بازاریابی برند ما باید توانایی بیان معنای اصلی اش بدون نیاز 
به عنصر صدا را داشته باشد. این امر موجب افزایش تاثیرگذاری ویدئو 
موردنظر خواهد شد.  متاسفانه کلیپ های بسیاری از برندها بدون صدا 
قابل فهم نیست. درست به همین خاطر میزان استقبال برندها از چنین 
ویدئوهایی به طور قابل مالحظه ای اندک اس��ت. بدون شک در ابتدای 
مسیر تولید ویدئوهای بدون صدا دشوار خواهد بود با این حال پس از 
یادگیری تکنیک های این حوزه میزان تاثیرگذاری ویدئوهای برندمان بر 

روی مخاطب چند برابر خواهد شد. 
5. بارگذاری ویدئو در پلتفرم های مختلف

مش��تریان هدف یک برند در شبکه های اجتماعی مختلفی حضور 
دارند. نکته مهم در اینجا شناسایی پلتفرم مورد عالقه مشتریان مان 
و تالش برای حضور در آنهاس��ت. توصیه من در این بخش بس��یار 
س��اده و روش��ن اس��ت: بارگذاری ویدئ��وی بازاریاب��ی برندمان در 
ش��بکه های اجتماعی مختلف است. اشتباه بسیاری از برندها تالش 
برای حضور انحصاری در یک پلتفرم اجتماعی مش��خص اس��ت. به 
این ترتیب هیچ گاه هدف اصلی برندها مبنی بر تاثیرگذاری بر روی 
تمام مشتریان محقق نخواهد شد. موفقیت در این زمینه بستگی به 

توانایی ما برای حضور مناسب در پلتفرم های مختلف دارد. 
یک��ی از ن��کات مهم درخص��وص بازاریابی در پلتفرم ه��ای مختلف توجه 
به ویژگی های خاص هر کدام از آنهاس��ت. این امر نیازمند ش��ناخت دقیق 
ویژگی های هر پلتفرم و شخصی سازی محتواست. به این ترتیب تاثیرگذاری 
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بررسی 4 تکنیک طالیی مذاکره و معامله
تکنیک های مذاکره حرفه ای برای ساماندهی 

معامله های کاری

ش��رکت ها در حوزه کس��ب و کار ب��ه طور مداوم ب��ا معامله ها و مذاکرات 
مختلف س��ر و کار دارند. امروزه تصور فعالی��ت کاری بدون ضرورت معامله 
با دیگر ش��رکت ها، سهامداران و خریدارها امکان پذیر نیست. ماهیت مذاکره 
و معامله با دیگران نیاز به افزایش مهارت های اساس��ی کسب و کار را پیش 
می کش��د. به همین خاطر اغلب مدیران و دست اندرکاران شرکت های موفق 
مهارت باالیی در س��اماندهی و پیش��برد مطلوب معامله ها دارند. اگر شما به 
عنوان مدیر یک ش��رکت توانایی معامله مطلوبی نداش��ته باشید، به احتمال 

فراوان در ادامه فعالیت تان با مشکل مواجه خواهید شد. 
امروزه بس��یاری از ش��رکت ها ب��ه دلیل ناتوان��ی در زمینه دس��تیابی به 
نقطه نظرهای مش��ابه امکان انج��ام معامالت مختلف را ندارن��د. همین امر 
موجب بروز بحران های مالی و در مواردی ورشکس��تگی برندها می شود. اگر 
ش��ما نس��بت به افزایش مهارت های تان در زمین��ه معامله های کاری نگران 
هستید، به تکنیک های مذاکره حرفه ای و کاربردی مورد بحث در این مقاله 

توجه کنید.
1. اهمیت آمادگی پیش از حضور پای میز مذاکره

این مرحله نخس��تین گام در راستای تقویت مهارت ما محسوب می شود. 
هی��چ چیز در زمینه معامله ب��ا دیگران به اندازه آمادگی قبلی اهمیت ندارد. 
هرچ��ه آمادگی ما برای گفت وگو و ارائه پیش��نهادهای بهتر بیش��تر باش��د، 
احتمال دس��تیابی به نقطه نظرهای مشترک بیشتر خواهد شد. ایراد اصلی 
بس��یاری از برندها در این زمینه عدم کسب آمادگی مطلوب برای گفت وگو 
با طرف مقابل است. بدون تردید دیدگاه ما و آنها تفاوت چشمگیری خواهد 
داشت. به همین خاطر باید به تفاوت های مفهومی در این میان دقت داشته 
باش��یم.  یک��ی از نکات مهم در تعامل با دیگران پ��ای میز مذاکره و قرارداد 
آگاهی از س��لیقه و شخصیت شان اس��ت. این امر اهمیت بسیار زیادی دارد. 
وقتی ما درک درستی از دیدگاه، سلیقه و نوع شخصیت طرف مقابل داشته 
باش��یم، امکان تعامل سازنده با وی افزایش خواهد یافت. نکته بعد در مورد 
اهمیت تامل پیرامون نفع طرف مقابل از معامله اس��ت. اگر معامله موردنظر 
فقط برای ما توجیه منطقی و اقتصادی داشته باشد، هیچ وقت طرف مقابل 
آن را تایی��د نخواه��د کرد. معامله برد- برد باید در دس��تور کار تمام برندها 
قرار گیرد. در غیر این صورت فرآیند تعامل برندها به حاشیه خواهد رفت. 

وظیفه اصلی گ��ردآوری اطالعات در مورد طرف مقابل در معامله برعهده 
بخش یا فرد خاصی نیس��ت. در این زمینه تمام بخش های ش��رکت باید به 
یکدیگر کمک کنند. بررس��ی نحوه انعقاد قراردادهای قبلی شرکت موردنظر 
با دیگر برندها کمک ش��ایانی در راس��تای ش��ناخت بهتر ما خواهد کرد. به 
هر حال یک ش��رکت در طول زمان شیوه  خاص برای تعامل با دیگران پیدا 
می کند. ش��ناخت این ش��یوه برای ما به معنای توانایی دس��تیابی به نقطه 

نظرهای مشترک به صورت سریع تر خواهد بود. 
2. توجه به مهارت های ارتباطی

روابط عمومی در کسب و کار اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر توانایی ارتباطی 
ما با دیگران چندان مطلوب نباش��د، امکان دس��تیابی به موفقیت را نخواهیم 
داش��ت. رهبران تجاری موفق همیشه توانایی باالیی در زمینه تاثیرگذاری بر 
مخاطب هدف دارند. همین نکته پای میز مذاکره باعث موفقیت آنها می شود.  
اگر به تازگی به عنوان مدیر یک ش��رکت مش��غول به کار شده اید، باید توجه 
باالیی به تقویت مهارت های ارتباطی تان داش��ته باش��ید. فقط در این صورت 
امکان تاثیرگذاری منطقی و درس��ت بر روی دیگران وجود خواهد داشت. در 
زمان مذاکره برای دس��تیابی به توافق بر سر معامله صحبت های زیادی رد و 
بدل می شود. نخستین نکته مهم توانایی ما در ایجاد وضعیتی دوستانه است. 
پیش��برد فرآیند مذاکره در حالت کامال رسمی شانس طرفین برای چانه زنی 
را کاهش خواهد داد. نکته مهم در این میان درک مرز میان رفتار دوستانه و 
بی احترامی به طرف مقابل است بنابراین ما باید توجه ویژه ای به این وضعیت 
داشته باشیم.  یکی از نکات مهم در زمینه مهارت های ارتباطی زبان بدن است. 
ما با زبان بدن امکان تاثیرگذاری فوق العاده بر روی مخاطب هدف را خواهیم 
داشت. امروزه آموزش های بسیار زیادی در زمینه زبان بدن در سطح اینترنت 
وج��ود دارد. جالب اینکه اغلب این آموزش های به ص��ورت رایگان در اختیار 
عالقه من��دان قرار می گیرد بنابراین بدون نیاز به ص��رف هزینه اضافی امکان 
تقویت مهارت مان در زمینه زبان بدن وجود دارد. گاهی اوقات نماینده برندها 
در مذاکرات کاری با بی توجهی به زبان بدن در عمل موجب ایجاد احس��اس 
بی اعتمادی در طرف مقابل می شوند. به این ترتیب فرآیند مذاکره با بن بست 

مواجه می شود.
3. توجه به تاثیر قدرت نفود

اگر به نحوه س��خنرانی و رابطه مدیران موفق با دیگران توجه کنید، اغلب 
آنها ق��درت نفود و تاثیرگذاری برجس��ته ای بر روی دیگ��ران دارند. این امر 
موجب تقویت توانایی آنها برای جلب نظر مس��اعد طرف مقابل خواهد ش��د. 
بخش عمده ای از قدرت تاثیرگذاری رهبران تجاری وفق حالت روانش��ناختی 
دارد. ب��ه ای��ن ترتیب آنها ب��ا آگاه��ی از تکنیک های روانش��ناختی به طور 
تاثیرگ��ذاری نظر ط��رف مقابل را جلب می کنند.  خب��ر خوش برای مدیران 
برنده��ا وجود دوره های آموزش��ی نف��وذ کالم و تاثیرگ��ذاری روانی بر روی 
دیگران اس��ت. به این ترتیب ما به آس��انی قدرت نفوذمان بر روی دیگران را 
تقویت خواهیم کرد. وقتی بیل گیتس برای کس��ب سرمایه اولیه اش مشغول 
مذاک��ره با س��رمایه گذارهای مختلف بود، مزیت اصلی وی نس��بت به س��ایر 
کارآفرینان توانایی جلب نظر طرف قابل به حس��اب می آمد. به همین خاطر 
وی موفق به جلب نظر مخاطب هدفش و راه اندازی شرکت مایکروسافت شد. 

4. توجه به عالیق و سود طرف های مقابل
ب��دون تردید فرآین��د مذاکره و عقد قرارداد معطوف ب��ه ترکیب عالیق و 
نظرات مختلف طرفین معامله است. این امر در مورد معامله های ساده با دو 
طرف قرارداد به س��ادگی روی می دهد با این ح��ال در معامله های بزرگ با 
چندین طرف قرارداد مختلف روند دس��تیابی به توافق دشوارتر خواهد شد. 
نکته مهم در اینجا توجه به س��لیقه و منافع تمام طرف های قرارداد اس��ت. 
بدون در نظر داش��تن ای��ن نکته در عمل امکان ایج��اد توافق و جمع بندی 
نظ��رات امکان پذی��ر نخواهد بود. اغل��ب برندهای ام��روزی در حوزه روابط 
عمومی توجه ویژه ای به تعامل س��ازنده با دیگر برندها دارند. این امر یکی از 
ضرورت های مدیریت مدرن کس��ب و کار محس��وب می شود. بدون توجه به 

این نکته فرصت دستیابی به توافق در معامله ها سلب خواهد شد. 
عملک��رد ما به عنوان یکی از طرف های معامله در راس��تای جلب رضایت 
تم��ام طرف ها اهمیت زی��ادی دارد. به طور معم��ول در معامله های تجاری 
وقتی یک طرف در پی تامین سود دیگر شرکت ها نیز باشد، اعتبار بیشتری 
پیدا خواهد کرد. به این ترتیب ما در جلسات معامله باید در پی تامین سود 
طرف های دیگر نیز باشیم. این امر دستیابی به توافق را ساده تر خواهد کرد. 
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همه ما با این جمله مواجه شده ایم که باید برای موفقیت در محل کار، تحمل 
س��ختی-های پیش رو را داش��ته باشیم با این حال در این جمله ابدا اشاره ای به 
قطعی بودن این قضیه نش��ده اس��ت. درواقع ریشه بسیاری از مشکالت افراد، در 
عملکرد ضعیف خودش��ان بوده و این امر ابدا ارتباطی به محیط و اوضاع جامعه 
شما ندارد. مثال بارز این امر را می توان دو کارمند در یک شرکت دانست که یک 
نفر کامال با مشکل مواج شده و دیگری از کار خود نهایت لذت را می برد. درواقع 
ش��رایط کاری نظیر حقوق، حجم وظایف و سایر موارد در رابطه با هر دو کارمند 
کامال یکسان است. به همین خاطر قبل از گالیه کردن از هر چیزی الزم است تا 
نگاهی به وضعیت خود داشته باشید. در ابتدا الزم است تا نگرش خود را نسبت 
ب��ه مقوله موفقیت تغییر دهید. درواقع بس��یاری از افراد تصور می کنند که قرار 
گرفتن در ش��رایط سخت به معنای آن امر خواهد بود که آنها در حال پیشرفت 
هستند، با این حال این امر نه تنها روح و جسم شما را نابود خواهد ساخت بلکه 
ابدا به معنای در مس��یر پیش��رفت قرار داشتن نیز نیس��ت. اگرچه ممکن است 
نس��بت به درست بودن این حقیقت، تردیدهای جدی ای را داشته باشید، با این 
حال آرایش کردن توس��ط خودتان، بدون شک تمامی تردیدها را از بین خواهد 
ب��رد. به همین خاطر تنها از ش��ما می خواهم ک��ه توصیه هایی که قصد بیان آنها 
را دارم برای مدت دوماه رعایت کنید. با انجام این اقدامات که بس��یار س��اده نیز 
هس��تند و س��ختی ای را نیز برای ش��ما به همراه نخواهد داشت، متوجه این امر 
خواهید شد که بسیاری از مشکالت، تنها به علت ضعف های خودتان بوده است. 

در همین راستا به بررسی فهرست ده گانه خود خواهیم پرداخت. 
1-انتظارات را به واقعیت خود نزدیک کنید 

این امر بسیار طبیعی خواهد بود که افراد در رابطه با شما هر فکری را داشته 
باش��ند. با این حال نباید اجازه دهید که تصورهای آنها به مش��کلی برای ش��ما 
تبدیل ش��ود. برای مثال ممکن اس��ت یک کارمند، از شما توقعی را داشته باشد 
که کامال خارج از برنامه ریزی، تمایل و یا حتی توانایی های شما قرار دارد. تحت 
این شرایط الزم است تا به سادگی به آنها نه بگویید. این امر اگرچه ممکن است 
برای مدتی دلخوری هایی را به همراه داشته باشد، با این حال در درازمدت باعث 
خواهد شد تا همگان به خوبی بدانند که تا چه سطحی باید از شما انتظار داشته 
باشند. این امر حتی در رابطه با مدیر شرکت نیز صادق است. درواقع مدیران به 
عل��ت درگیر بودن با تعداد زیادی از کارمن��دان، همواره احتمال دارد که نگاهی 
یکس��ان را نسبت به آنها داشته باشند. این امر در حالی است که افراد با یکدیگر 
متفاوت بوده و الزم است تا این حقیقت درک شود. به همین خاطر هر موضوعی 
در ش��رکت که ش��ما را ناراحت می کند، باید در رابطه با آن با مدیریت صحبت 
کنی��د. فرام��وش نکنید که مدیران نیز افرادی به مانند خود ش��ما بوده و تمایل 
دارند تا به بهبود اوضاع شرکت کمک کنند. درواقع ممکن است مدیریت از شما 
یک انتظار جدید را داشته باشد، تحت این شرایط شما باید جوانب را سنجیده و 
در صورتی که امکان انجام آن وجود ندارد، اقدام به پاس��خ دادن کنید. به خاطر 
داشته باشید که عدم تمایل به انجام یک کار، باعث خواهد شد تا نتیجه آن نیز 
فوق العاده نبوده و از طریق این اقدام جدید، شما هیچ پیشرفتی را نداشته باشید. 
با این حال نکته دیگری که الزم است تا به آن توجه داشته باشید این است که 
شما در روز استخدام، تمامی شرایط کار در شرکت را مطالعه کرده اید، به همین 
خاطر نباید در این رابطه زیاده روی کرده و تصور کنید که فرهنگ کاری شرکت 
مطابق میل شما تغییر خواهد کرد. درواقع نه گفتن تنها در رابطه با مواردی موثر 
واقع خواهد ش��د که خارج از توافقات اس��ت. بدون شک این اقدام باعث خواهد 

شد تا شما بتوانید بدون درگیری ذهنی بر روی وظایف اصلی، متمرکز بمانید. 
2-مثبت گرایی را کلید اصلی موفقیت بدانید  

بدون ش��ک جهان در اختیار افرادی قرار دارد ک��ه از نگرش مثبتی برخوردار 
هس��تند. این امر باعث خواهد شد تا سالمت روحی شما حفظ شده و از بسیاری 
از فش��ارهای بیه��وده دور بمانید. برای این امر ش��کرگزار ب��ودن بهترین تمرین 
برای افزایش س��طح مثبت گرایی اس��ت. به همین خاطر ضروری است تا همواره 
نکات مثبت قضایا را نگاه کرده و از بیش از حد جدی گرفتن مس��ائل خودداری 
کنید. در نهایت این امر باعث خواهد ش��د تا کمتر از اوضاع گله مند باشید. عدم 
اختص��اص وقت و انرژی به چنی��ن اقدامات بی نتیجه ای، زمینه رش��د نامحدود 
ش��ما را فراهم خواهد کرد. در آخر این جمله را همواره به خاطر داش��ته باش��ید 
که محیط اطراف به نحوی با شما رفتار خواهد کرد که با آن مواجه می-شوید. 

3-خود را بازیکن یک تیم تصور کنید 
موفقیت هر شرکتی، به تیم بستگی خواهد داشت. جالب است بدانید که موفقیت 
فردی افراد نیز به همین قضیه وابسته است. برای مثال یک بازیکن فوتبال که خواهان 
کسب مقام آقای گلی است، تنها زمانی به این خواسته دست پیدا خواهد کرد که از 
تیم خوبی برخوردار بوده و همکاری الزم را با سایرین داشته باشد. در غیر این صورت 
هیچ دستاوردی به وجود نخواهد آمد. در نهایت توجه داشته باشید که در یک تیم، 
هیچ فردی بر دیگری برتری نداشته و همگان باید نهایت تالش خود را انجام دهند. 
این نگرش باعث خواهد ش��د تا از غ��رور کاذب و رفتارهای انفرادی فاصله گرفته و 

موفقیت خود را تنها در سایه موفقیت تیم بدانید. 
4-ساکن نباشید

اگر به سطحی محدود قانع باشید، حتی جایگاه فعلی خود را نیز از دست خواهید 
داد. درواقع هر فرد باید تمایل زیادی به پیش��رفت داش��ته باشد. در غیر این صورت 
جای خود را به فردی خواهد داد که در مسیر رشد قرار دارد. برای این امر نباید انتظار 
داش��ته باش��ید که مدیران اقدامی را انجام دهند. درواقع آموزش دیدن امروزه بسیار 
متنوع شده و شما با کمک اینترنت می توانید در هر زمان و مکانی اقدام به افزایش 
سطح دانش خود کنید. اگرچه در این رابطه بسیاری از افراد تصور می کنند که تنها 
کافی است تا تقاضای انجام کاری جدید را داشته باشد، با این حال توجه داشته باشید 
که تنها زمانی شایستگی این امر را پیدا خواهید کرد که توانایی الزم برای آن را داشته 
باشید. در غیر این صورت نتیجه کار کامال اسفبار خواهد بود. نکته دیگری که باید 
توجه داش��ته باشید این است که پیشرفت کردن باعث خواهد شد زمینه رشد شما 
حتی خارج از شرکت فعلی نیز مهیا شود. درواقع نباید تصور کنید که استخدام شدن 

در یک شرکت به معنای پیمانی ابدی است. 
5-بر روی اولویت ها متمرکز بمانید 

ه��ر فردی تنها در زندگی خود باید س��ه اولویت داش��ته باش��د. خانواده، کار 
و ارتقای ش��خصی بدون ش��ک مواردی هستند که ش��ما باید تنها به آنها توجه 
داشته باشید. این امر در حالی است که تقریبا تمامی افراد جهان درگیر مسائلی 
هستند که ابدا اهمیتی را نداشته و تمام انرژی آنها را مصرف می کند. برای مثال 
ش��ایعه پراکنی و قضاوت، از جمله این موارد محس��وب می شود. در این رابطه به 
خاطر داش��ته باشید که افراد با یکدیگر کامال متفاوت بوده و الزم است تا به آن 
احت��رام بگذارید. همچنی��ن تمامی اقدامات روزانه خود را یادداش��ت کنید تا از 
قرار داش��تن خود در مسیر اصلی اطمینان داشته باشید. اگرچه این امر در ابتدا 
ممکن است سخت تصور شود، با این حال فراموش نکنید که ویژگی بزرگ همه 
انس��ان ها قدرت عادت آنها محسوب می شود. به همین خاطر شما پس از مدتی 
کامال به این شرایط جدید عادت خواهید کرد. با نگاهی به افراد اطراف خود نیز 
محبوب ترین ها را آنهایی خواهید دانس��ت که دخالتی در زندگی افراد نداشته و 
اظهارنظری را انجام نمی دهند و تنها زمانی در این رابطه فعالیت می کنند که از 

آنها کمکی درخواست شده است. 
6-اوضاع را تحت کنترل خود درآورید 

ش��ما باید از یکسری اصول برای خود برخوردار باشید که تابع شرایط نبوده و 
همواره ثابت باقی می ماند. برای مثال عدم صحبت کردن با صدای بلند در محیط 
کاری، یکی از اصول حرفه ای محسوب می شود. در این رابطه جالب است بدانید 
که بسیاری از ارتقاهای شغلی، به خاطر همین مسائل ساده ای اتفاق می افتد که 
توس��ط سایر کارمندان رعایت نشده اس��ت. همچنین این امر که مسئولیت های 
زندگی خود را برعهده بگیرید، باعث خواهد ش��د تا در برابر شکس��ت ها به جای 
ناامی��دی و گله کردن، در تالش برای بهبود س��ریع و جب��ران کردن همه چیز 
باشید. خوش رفتاری با سایرین نیز باعث خواهد شد تا بسیاری از مشکالت شما 

عمال نابود شده و همواره طرفداران سرسختی را داشته باشید. 
۷-مرز مشخصی میان زندگی شخصی و کار خود داشته باشید

اگر به خوبی همه چیز را مدیریت نکنید، همواره در هر دو بخش مهم زندگی 
خود با مشکالتی مواجه خواهید بود. در این رابطه فراموش نکنید که اگر به یک 
ص��ورت تاکنون رفت��ار کرده اید، به معنای آن نخواهد ب��ود که باقی عمر خود را 
نیز باید به همین صورت س��پری کنید. برای این امر ابدا در محیط کار خود به 
تماس ها و ایمیل های ش��خصی پاس��خ نداده و این قانون را در زمان های حضور 
خود در کنار خانواده نیز رعایت کنید. این اقدام کامال ساده پس از مدتی شما را 

به بهترین تعادل ممکن خواهد رساند. 
8-از ابزارها و امکانات اطراف خود به بهترین شکل استفاده کنید 
ریشه بسیاری از سختی ها در عدم استفاده درست از امکانات موجود است. برای مثال 
شما برای پیمودن یک مسیر طوالنی اگرچه می توانید پیاده روی نیز کنید، با این حال 
اس��تفاده از یک وسیله نقلیه سهولت کار را افزایش خواهد داد. با نگاهی به نحوه انجام 
کارها توسط افراد مختلف نیز پی به این امر خواهید برد که آنها به دنبال ساده ترین راه 
برای انجام کارهای خود نیستند. علت اصلی این امر را در دو مورد می توان خالصه کرد. 
نخس��ت عدم اطالع و دیگری ترس از تغییر است که هر دوی آنها کامال اشتباه بوده و 
الزم است تا به سرعت کنار گذاشته شوند. فراموش نکنید که مهم ترین ابزار حال حاضر 
که در اختیار همگان قرار دارد، اینترنت بوده و الزم اس��ت تا به خوبی بدانید که از آن 

چگونه می توان برای کاهش سختی های کار خود استفاده کرد. 
9-وقت شناس باشید 

مهم تری��ن دارایی هر فرد، زمانی اس��ت ک��ه در اختیار او ق��رار گرفته و برای 
تمامی افراد در طول شبانه روز، 24 ساعت است. به همین خاطر ضروری است تا 
مدیریت درس��تی را بر روی آن داشته باشید. فراموش نکنید که قرار دادن خود 
در چارچوب برخی از قوانین باعث خواهد شد تا یک عادت در شما شکل گیرد. 
برای مثال اگرچه می توان کمی با تاخیر وارد ش��رکت ش��د، با این حال اگر خود 
را به زمانی خاص متعهد کنید، نه تنها رضایت مدیران خود را به دس��ت خواهید 

آورد، بلکه همواره نسبت به زمان خود متعهد و آگاه باقی می مانید. 
10-فراموش نکنید که همواره یک راه دیگر نیز وجود دارد 

این امر که خود را محدود به یک مس��یر ندانید، باعث خواهد ش��د تا همواره 
در مسیر رشد قرار داشته باشید. برای مثال ممکن است در طول زندگی خود با 
سدهایی مواجه ش��وید، تحت این شرایط اقدام عاقالنه انتخاب راهی دیگر برای 
ادامه دادن همان مسیر خواهد بود. درواقع بسیاری از افراد خود را قربانی شرایط 
فعلی دانس��ته و تصور می کنند که این امر سرنوشت آنها خواهد بود، با این حال 
جالب اس��ت بدانید که تقریبا تمامی افراد موفق در حوزه های مختلف جهان، در 
بدترین شرایط ممکن زندگی کرده اند. بدون شک اگر آنها موفق شده اند تا اوضاع 

زندگی خود را به صورت کامل تغییر دهند، شما نیز قادر خواهید بود. 
hays :منبع

آیا برای موفقیت در محل کار خود باید با سختی  مواجه شد؟
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اخبار

ایالم –هدی منصوری: مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم از انعقاد 
تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشــی بین پاالیشــگاه گاز ایالم و پردیس 
دانشــکده های فنی دانشگاه تهران خبر داد.   مهندس" شهریار داری پور" 
افزود: هم اکنون در حوزه پژوهش و فناوری شــرکت پاالیش گاز ایالم ۱۹ 
پروژه پژوهشــی و ۶ طرح اینترشیپ جاری و در حال انجام است که در این 
بین 2 مورد قرارداد پروژه پژوهشــی با عنوان" انجام مطالعات امکان سنجی 
پیاده سازی نظام مدار بسته آب" و  " تدوین و باز مهندسی فرآیندهای منابع 
انسانی" همچنین یک مورد پایان نامه دکترا و دو مورد پایان نامه کارشناسی 
ارشد مجموعا به ارزش 2۶00 میلیون ریال با دانشگاه تهران منعقد شده است. 
وی با اشــاره به اینکه درب پاالیشگاه گاز ایالم به روی اساتید، متخصصان و 
پژوهشگران باز است، تصریح کرد: حوزه پژوهش و فناوری این شرکت همواره 
پذیرای ایده های خالقانه و نوآورانه در حوزه های مختلف می باشد. مدیرعامل 
شرکت پاالیش گاز ایالم از حمایت این شرکت در زمینه تعریف پژوهش های 
کاربردی خبر داد و گفت: از پتانســیل باالی دانشگاه ها و بخصوص پردیس 
دانشکده  های فنی دانشگاه تهران در تعامل با صنعت در حوزه های پژوهشی 
این پاالیشــگاه استقبال می شود. مهندس داری پور با اشاره به اینکه حوزه 
پژوهش و فناوری پاالیشــگاه گاز ایالم دارای نظامی پویا، هدفمند و منظم 
اســت که بدنبال دستیابی به بهترین نتایج پژوهشی است، تصریح کرد: در 
راستای خودکفایی و رونق تولید داخلی، استفاده از ظرفیت مجامع علمی و 
شرکتهای دانش بنیان، بخش خصوصی و متخصصان داخلی، امری ضروری 
است. در ادامه دکتر ناصر سلطانی، رییس پردیس دانشکده های فنی، ضمن 
تشکر از رویکرد مدیریت شرکت پاالیش گاز ایالم در زمینه تعامل سازنده با 

دانشــگاه ها و بخصوص پردیس دانشکده های فنی افزود: پردیس فنی ساز و 
کار جدید و ایجاد ارتباط بیشتر و موثرتر در راستای پیشبرد اهداف مشترک و 
اجرای برنامه های پژوهشی با شرکت پاالیش گاز ایالم را در دستور کار خود 
قرار خواهد داد. همچنین دکتر "احسان نوراللهی" رئیس پڑوهش و فناوری 
شرکت پاالیش گاز ایالم در این راستا گفت: در این تفاهم نامه همکاری طرفین 
در استفاده بهینه از ظرفیت های علمی پژوهشی، انجام پروژه های تحقیقاتی، 
ایجاد بانک های اطالعاتی از محققین فعال دانشــگاهی به منظور شناسایی 
چالشهای عملیاتی، چالشهای زیست محیطی و پروژه های بهبود در حوزه 
مدیریت منابع انسانی و  بهره وری سازمانی و برگزاری گردهمایی های علمی 
مد نظر می باشد.   وی اظهار داشت: ساختار شورای پژوهشی و فعالیت های 
انجام شده در پاالیشگاه گاز ایالم و زمینه های همکاری با دانشگاه ها در قالب 
انجام پروژه های پژوهشی،طرح های اینترنشیپ و حمایت از پایان نامه های  
تحصیالت تکمیلی می باشــد. رئیس پژوهش و فناوری شرکت پاالیش گاز 

ایالم ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیتهای ۵ ساله حوزه پژوهش و فناوری و 
تشریح چشم انداز شرکت پاالیش گاز ایالم در این حوزه گفت: بطور کلی ایده 
های خالقانه در حوزه پژوهش و فناوری در شــورای پژوهش و کمیته های 
تخصصی مربوطه با جدیت مورد بررسی قرار می گیرند تا در تعامل سازنده با 
پژوهشگران و پیشنهاد دهندگان، بهینه ترین پروژه های کاربردی تعریف و 
اجرا شود. وی با اشاره به اینکه فعالیتهای حوزه پژوهش و فناوری پاالیشگاه 
گاز ایالم با همکاری مســتمر قریب به ۸0 نفر از پرســنل شرکت و اساتید 
دانشــگاه در پنج سال گذشــته منجر به انعقاد قریب به 200 قرارداد پروژه 
پژوهشی، طرح اینترشیپ و پایان نامه تحصیالت تکمیلی شده است، افزود: به 
منظور بهبود کیفیت نتایج و دستاوردهای پروژه های پژوهشی از توان علمی 
اساتید دانشگاهها برای نظارت پروژه ها استفاده می شود و در سال جاری از  
۶ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران بعنوان ناظر پروژه های پژوهشی 
این شرکت استفاده شده است. همچنین دکتر بهزاد رستمی، معاون پژوهشی 
پردیس دانشکده های فنی، در این نشست تعاملی، اظهار داشت: سالیانه 200  
تا 2۵0  میلیارد ریال قرارداد در حوزه پژوهشــی بین پردیس دانشکده های 
فنی و مراکز صنعتی کشور منعقد می گردد و باتوجه به فعالیت حدود 2۵0 
آزمایشگاه تخصصی و پژوهشی در سطح پردیس پتانسیل باالیی در حوزه این 

فعالیت و انجام پژوهش های کاربردی در دانشکده وجود دارد. 
در پایان این جلســه تفاهم نامه همکاری میان شرکت پاالیش گاز ایالم و 
پردیس دانشــکده  های فنی دانشگاه تهران مبادله و ضمن برگزاری جلسه 
با رئیس و اعضاء هیات علمی دانشــکده مهندسی شیمی از آزمایشگاههای 

تحقیقاتی مختلف دانشکده فنی دانشگاه تهران بازدید شد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
قم گفت: برای برگزاری کنگره ملی شهدای استان، شایسته است که ازهمه 
توان و امکانــات موجود، بهره برداری نماییم و همــه هنرمندان و اصحاب 
فرهنگ و رســانه به صورت جهادی و عاشــقانه وارد این عرصه بشوند. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان قم، جلسه 
مقدماتی کمیته فرهنگی، هنری و رسانه ای کنگره ملّی شهدای استان، به 
ریاست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی با حضور مسئول بسیج هنرمندان و 
دبیر این کمیته برگزار شد. حسینی کاشانی ضمن تشریح وظایف این کمیته 
که از ســوی اســتاندار و رئیس کنگره ملی شهدای استان ابالغ شده است 
گفت: برای برگزاری کنگره ملی شهدای استان، الزم است همه هنرمندان و 
اصحاب فرهنگ و رسانه به صورت جهادی و عاشقانه وارد عرصه کار و تالش 
شوند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اضافه کرد: به همین منظور و برای 
غنای هرچه بیشتر فعالیت های کمیته فرهنگی برای ادای دین به شهدای 
عزیز، دست نیاز به سوی همه فرهیختگان و هنرمندان و اصحاب رسانه در 

اســتان قم دراز می کنیم و امیدواریم با کمک همه هنرمندان عزیز بتوانیم 
در این عرصه به نحو شایسته انجام وظیفه نماییم. ایشان اضافه کرد: باتوجه 
به تأکیدات مقام معظم رهبری و انتظار ایشان از برگزارکنندگان کنگره های 
مربوط به شهداء در کشور، باید کنگره هایی که برای بزرگداشت یاد و خاطره 
شهدا برگزار می شود دارای بازدهی ملموس و خروجی مناسب باشد و بتواند 
بخشــی از نیاز جامعه امروز به فرهنگ جهاد و شــهادت را برآورده سازد و 
ره توشه مناسبی در اختیار مشــتاقان سیره شهداء و نسل آینده قرار دهد. 

رئیس کمیته فرهنگی، هنری و رسانه ای کنگره ملی شهدای استان تأکید 
کرد: امیدواریم با هّمت تمام نهادهای دولتی و غیردولتی عضو این کمیته و 
به یاری همه دلسوزان و هنرمندان و اصحاب فرهنگ و رسانه در استان قم، 
این کمیته بتواند تا یکسال آینده خروجی مناسب و متنوعی در بخش های 
گوناگون فرهنگی و هنری از جمله: کتاب، فیلم های مستند، عکس، هنرهای 
تجسمی، نمایشنامه، سرود و انیمیشن و سایر محصوالت فرهنگی به دنبال 
داشــته باشــد، لذا به این منظور و برای دقت در کار و بهره برداری از همۀ 
توانایی های موجود، ۱0 کارگروه تخصصی ذیل این کمیته تعریف کردیم تا 
هر گروه از اقشار فرهنگی و هنری بتوانند به صورت تخصصی به همه جوانب 
فرهنگ و هنر و رسانه ورود کرده و به تولید آثار فاخر در این عرصه بپردازند. 
طی حکمی ازسوی دکترسرمست استاندار قم؛ مهندس سیدموسی حسینی 
کاشــانی به عنوان رئیس »کمیته فرهنگی، هنری و رسانه ای کنگره ملی 
شهدای استان« منصوب شد. این کنگره در آبان ماه سال آینده و به منظور 

بزرگداشت شهدای استان قم برگزار خواهد شد.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر 
گفت: ۱۸۳ اثر از ۴۸ کشــور جهان به جشنواره بین المللی پویانمایی ایران بوشهر 
ارسال شده است. به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان بوشهر، فاطمه کرمپور در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران بوشهری 
بیان کرد: این جشنواره بین المللی در اسفندماه سال جاری در بوشهر برگزار خواهد 
شــد که پس از انتشــار فراخوان تا این لحظه ۱۸۳ اثر از ۴۸ کشــور به دبیرخانه 
ارسال شــده اســت. وی ادامه داد: با توجه به بین المللی بودن جشنواره امید است 
آثار بیشتری تا پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه ارسال شود. کرمپور عنوان کرد: 
همزمان با هفته وحدت و بزرگداشــت هفته کتاب و کتابخوانی "22تا ۳0 آبانماه 
ویژه برنامه های شــاخص  در این استان برگزار می شــود. وی توضیح داد: در این 
هفته طرح های توسعه کتاب خوانی و طرح پایتخت کتاب با هدف افزایش استفاده از 
کتاب اجرایی می شود. کرم پور ادامه داد: در هفته کتاب به صورت نمادین برنامه هایی 
اجرا می شــود تا این برنامه ها تلنگری به جامعــه هدف برای  نگاه بهتر به کتاب و 
کتاب خوانی باشــد. وی عنوان کرد: نواختن زنگ کتاب و مطالعه، دیدار با ناشران، 
پیاده روی، کارگاه نمایشنامه نویسی، کارگاه نویسندگی خالق، اجرای شاهنامه خوانی 

و حافظ خوانی، نشست نقد و بررسی و رونمایی از کتاب، برنامه مدرسه کتاب محور، 
دانش آموز کتاب خوان، ویژه برنامه های هفته کتاب ویژه نابینایان، ایســتگاه نقاشی 
و نشســت ویژه کتاب ملل از جمله برنامه های هفته کتاب در اســتان بوشهر است. 
کرمپورادامه داد: برپایی ایستگاه تبادل کتاب، ایستگاه نذر کتاب، نشست تخصصی 
پیوند متن و تصویر، نشست تخصصی کتاب خوانی و رشد فرهنگی، اردوی کتاب در 
هلیله، اهدا کتاب تخصصی به حوزه علمیه، نشست تخصصی ادبیات کودک، جشن 
کتاب در جزیره شیف، نشست تخصصی کتاب و فضای مجازی، کتاب گردی در سطح 

کتاب فروشی های سطح شهر،کارگاه کتاب، قصه و موسیقی و اهدای کتاب به مراکز 
ترک اعتیاد از دیگر برنامه های هفته کتاب در استان بوشهر است. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان بوشهر گفت:  بوشهر از استان های برتر در حوزه باشگاه های 
کتاب خوانی است و در این زمینه تالش شده تا توازن در برنامه های ترویج فرهنگ 
کتاب در نقاط مختلف استان بوشهر اجرایی شود. وی افزود: استان بوشهر  از فصل 
پنج فرهنگی برای کمک به فعالیت های هنری بی بهره بوده است که این راستا تالش 
می شود با رایزنی از طریق سازمان برنامه و بودجه راهی برای تحقق این مهم فراهم 
شــود. کرمپورر یادآور شد: در شــش ماهه نخست امسال اعتبارات فرهنگی استان 
بوشــهر نسبت به مدت مشابه سال قبل به یک سوم کاهش پیدا کرده و این باعث 
شــده تا برای اجرا برنامه  ها محدودیت های مالی فراوانی داشته باشیم. وی در پاسخ 
به سوال خبرنگاری مبنی بر وضعیت مجتمع فرهنگی هنری عسلویه نیز پاسخ داد: 
این پروژه اکنون ۵۵ درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته و تکمیل آن نیازمند ۶00 
میلیارد ریال اعتبار است. کرمپور بیان کرد:  اجرا این پروژه از توان اعتبارات استان و 
وزارتخانه خارج است و انتظار می رود وزارت نفت و پتروشیمی ها برای بهره برداری از 

این مجتمع حمایت الزم را داشته باشند

اهواز – شــبنم قجاوند: مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و 
HSE شــرکت برق منطقه ای خوزســتان برنامه ها و اقدامات انجام شده 
شــرکت را که به مناســبت هفته پدافند غیرعامل برگزار شد را تشریح کرد. 
سعید برادران گفت: پدافند غیرعامل صلح آمیز ترین و اثر بخش ترین روش 
حفاظت از کشور است که کاهش آسیب پذیری زیر ساخت های ملی و مراکز 
حیاتی، حســاس و مهم و پایداری ملی را بدنبال دارد. وی بیان کرد: شرکت 
برق منطقه ای خوزستان همانند سال های گذشته ضمن آمادگی کامل و بر 
اساس شعار امسال » پدافند غیرعامل، مقاومت و بازدارندگی با رونق تولید « با 
اجرای برنامه های متنوع و برگزاری مانور، در نکوداشت هفته پدافند غیرعامل 
حضوری فعال داشته است. بر اساس گفته های مدیر دفتر مدیریت بحران و 
پدافند غیر عامل و HSE اهم فعالیت های انجام شــده شرکت برق منطقه 
ای خوزســتان در هفته گرامیداشت پدافندغیرعامل )هشتم تا ۱۴ آبان(، به 

شرح ذیل است.

- برگزاری مانور آمادگی شبکه برق در مقابله با زلزله در شهر مسجد سلیمان.
- شرکت در مانور آماده بکاری مولدهای برق اضطراری در مجموعه اداری بندر 
امام تحت نظارت نماینده ســازمان پدافندغیرعامل کشور و انجام هماهنگی 
های درون و برون سازمانی الزم در خصوص قطعی برق فیدرهای تغذیه کننده 

اداره بندر امام جهت اجرای مانور.

- همکاری در برگزاری نشست و ارائه تجربیات حفظ شبکه انتقال در مقابل 
سیالب به سایر شرکتهای برق منطقه ای.

- اطالع رسانی عمومی با نصب پالکارد و بنر.
- ارسال پیام آموزشی و برگزاری مسابقه در زمینه پدافند غیر عامل از طریق 

سامانه پیام کوتاه.
- اهداء جوایز مسابقه پدافند غیرعامل.

- اطالع رسانی و گرامیداشت هفته پدافندغیرعامل از طریق وب سایت و پشت 
زمینه رایانه های شرکت.

- اطالع رســانی و انعکاس اخبار ویژه هفته پدافند غیر عامل در وب ســایت 
شرکت برق منطقه ای خوزستان.

- ارائه گزارش عملکرد به دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توانیر، 
پدافندغیرعامل استانداری خوزستان و انتشار اخبار مرتبط با گرامیداشت هفته 

پدافندغیرعامل در سایت ها و جراید محلی.

سه نفر از هنرمندان نقاش کشور به سرپرستی هنرمند نقاش نیوشا نوری 
با برپایی نمایشــگاه نقاشی که جمعه 2۴ آبان ماه جاری گشایش می باید، 
۵0 درصد از عواید حاصل از فروش نقاشی هایشان با عنوان »زندگی به رنگ 

عشق« را صرف امور خیریه می کنند.
نمایشــگاه گروهی نقاشی » زندگی به رنگ عشــق « با آثاری از مریم 
دورعلی، کبری متین راد و ربیعه عزتی به همت نیوشــا نوری جمع آوری 
شده است عصر جمعه 2۴ آبان ماه در نگارخانه بنفشه آغاز به کار می کند 
و تا 2۹ آبان میزبان عالقه مندان خواهد بود.  نوری کیوریتور این نمایشگاه 
در تشــریح جزئیات این رویداد گفت: هنرمندان باید دغدغه جامعه خود را 
داشته و در کنار مردم حضور پررنگی داشته باشد. نمایش عمومی این آثار 
بهانه ای برای کمک به نیازمندان کشور است تا با فروش نقاشی ها درصدی 

از عواید آن در امور خیریه هزینه شود.
این هنرمند با اشــاره به عنوان زندگی به رنگ عشــق برای این نمایشگاه 
گفت: زندگی هنری یک هنرمند با عشق گره خورده است و نقش واالی هنر 
به روزمرگی هایش رنگی می بخشــد که بهانه زیستن آن را رقم می زند. وی 

تکنیک آثار نمایشگاه را پاستل و رنگ روغن و آکرولیک روی بوم عنوان کرد و 
گفت: حدود ۶ ماه کاری عملی و هنری برای شکل گیری این آثار زمان درنظر 

گرفته شــده تا به ثمر رسیده است. آثار این نمایشگاه طبیعت بیجان است و 
تالش کردیم در دوره ای که واقعیت در آثار هنرمندان قربانی مواجهه شخصی 
می شود بازنمایی وفادار به جهان بیرون  ارائه کنیم تا مخاطبان بتوانند جهان 
پیرامون همانطور که می ببینند با رویکرد رئالیست )واقع گرایی( در آثار بیابند.  
نوری ادامه داد: حدود ۳0 اثر نقاشــی با هدف امور خیریه با حضورمسئوالن 
فرهنگی و هنری کشــور در کنار هنرمندان جوان و پیشکسوت در 2۴ آبان 
ماه در نگارخانه بنفشه آغاز به کار می کند و تا 2۹ آبان میزبان عالقه مندان 
خواهد بود. این هنرمند نقاش یادآور شد: هنرمندان نقاشی که آثارشان در این 
نمایشگاه ارائه می شود سابقه حضور و شرکت در چندین نمایشگاه دیگر را در 
کارنامه خود دارند و این بار نیز با نیت خیر به میدان آمده اند. وی یادآور شد:  
برای آئین افتتاحیه این نمایشــگاه در روز جمعه هفته جاری عالوه بر دعوت 
از مســئوالن فرهنگی و هنری، جمعی از هنرمندان سینما، تئاتر، موسیقی، 
هنرهای تجسمی و... مشتاق حضور و قدوم سبز خیرین گرامی در این آئین 
هستیم. نگارخانه بنفشــه واقع در خیابان شریعتی خیابان موسیوند خیابان 

سلیمانی غربی شماره ۹0 واقع شده است.

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد:

انعقاد تفاهم نامه پژوهشی پاالیشگاه گاز ایالم با مهد مهندسی ایران

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم:

کنگره شهدای قم، بزرگترین رویداد فرهنگی تبلیغی استان است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر:
1۸۳ اثر به جشنواره بین المللی پویانمایی ایران بوشهر ارسال شده است 

مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و HSE شرکت برق منطقه ای خوزستان
تشریح اقدامات انجام شده در هفته پدافند غیرعامل

با حمایت خیرین، نمایشگاه نقاشی کلید می خورد
زندگی به رنگ عشق حامی نیازمندان

بهره مندی 76 واحد صنعتي و مصرف کننده عمده در هشت ماهه نخست 
سالجاری از گاز طبیعی در استان اردبیل 

اردبیل – خبرنگار فرصت امروز:  به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان اردبیل، اسماعیلی مدیر 
عامل این شرکت با اشاره به جایگزیني گاز طبیعي با سوخت فسیلي در واحدهاي صنعتي اظهار داشت : استان 
اردبیل به لحاظ وجود شــهرکهای صنعتی و صنایع تبدیلی گسترده در جایگزینی گاز طبیعی با سوختهای 
فسیلی عملکرد مناسبی داشته و  در ۸  ماه اول سال جاري بیش از ۴ هزار و 7۳۱ متر مکعب در ساعت گاز 
طبیعي به واحدهاي صنعتي و  مصرف کننده عمده اختصاص یافته است. وی با تأکید بر عزم شرکت گاز استان 
در گازرساني به صنایع در سال رونق تولید بیان داشت: در حال حاضر قرارداد گازرساني به ۸۵ واحد صنعتي 
و مصرف کننده عمده منعقد شده است که با انتخاب پیمانکار واجد شرایط عملیات اجرایی این پروژه ها اجراء 
خواهد شد. اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اعالم اینکه در حال حاضر پروژه گازرسانی به ۱۸۵ مصرف کننده عمده و صنایع در دست 
اجراء می باشد، افزود: رونق تولید و کاهش موانع تولید از رویکردهای شرکت گاز استان اردبیل در سال جاری می باشد که در جهت نیل به این 

هدف این شرکت با برنامه ریزی و تشویق صاحبان صنایع اقدامات ارزنده ای را در این خصوص انجام داده است.

درپنجمین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:
 برگزاری همایش ماراتون صادرات در اتاق بازرگانی اصفهان

اصفهان – قاسم اسد: در جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان، رئیس این 
کمیسیون وجود قوانین دست و پاگیر، مقررات و بخشنامه های بی شمار و بعضا متناقض را یکی از بزرگ ترین مشکالت 
امروز محیط کسب و کار دانست. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه غالمرضا اخوان فرید، 
رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار از تصویب کمیته های امور بانکی، کمیته بهبود شاخص کسب و 
کار و کمیته مالیات، کار و تامین اجتماعی ذیل کمیسیون مذکور خبر داد و گفت: تبادل نظر، گفت وگو و تشریک 
مساعی در حوزه کسب و کار و پیگیری مشکالت فعاالن اقتصادی و ارایه راهکار حل آنها در جلسات شورای گفت 
و گوی دولت و بخش خصوصی، از مهم ترین وظایف کمیسیون بهبود محیط کسب و کار است.  وی افزود: علی رغم 
اینکه درصد قابل توجهی از فارغ التحصیالن دانشگاهی اصفهان را بانوان؛ بهویژه در رشته های هایتک، سلول های بنیادیو ژنتیک تشکیل داده اند، تاکنون زمینه 
اشتغال این قشر به خوبی در اصفهان فراهم نشده است.  اخوان فرید بیشتر توجه مسئوالن استان را معطوف به صنایع سنگین دانست و گفت: نباید از پتانسیل 
باالی فارغ التحصیالن و متخصصان زن استان در رشته های مذکور غافل شد. براین اساس، اتاق بازرگانی اصفهان از دوره گذشته تاکنون پیگیر راه اندازی 

شهرک صنعتی پاک یا سالمت در استان بوده تا بتوان از سرمایه و هزینه مصرف شده در زمینه تربیت این نیروی متخصص بهره مند شد.  

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران خبر داد :
روشهای پرداخت صورتحساب برق طرح ملی قبض سبز در مازندران

ســاری – دهقان : مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از راهکارهای الزم جهت پرداخت آسان 
صورتحســاب برق در مازندران خبر داد. مهندس رضا غفاری گفت : پس از حذف قبض کاغذی ، مشــترکان 
مازندران می توانند تنها با داشــتن شناســه قبض ۱۳ رقمی به ۱0 روش صورت حساب برق مصرفی خود را 
پرداخت نمایند . وی افزود : اولین روش  پیوند ذیل – ارسال صورتحساب پیامک است که با این پیوند ،مشترکان 
به درگاه بانکی ارجاع می شوند و می توانند صورتحساب قبض برق خود را پرداخت نمایند . مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق مازندران روش دوم در پرداخت صورتحسابهای برق مصرفی را  APPهای صنعت برق بنام 
آپ موبایل ذکر کرد و یادآور شد : در این روش ، مشترکان می توانند شناسه قبض خود را در آپ ثبت کنند و از 
طریق آن از صدور قبض جدید مطلع شوند و از همانجا صورتحساب خود رابپردازند . غفاری از وب سایت شرکت توزیع نیروی برق مازندران با آدرس 
www.maztozi.ir و درگاه اینترنتی به آدرس  www.saapa.ir به عنوان یکی از روشهای پرداخت صورتحساب برق مصرفی مشترکان یاد کرد 
و افزود : مشترکان مازندرانی می توانند با ورود به وب سایت های مذکور به قسمت پرداخت صورتحساب مراجعه و با وارد کردن شناسه  و ارجاع به 
درگاه بانکی قبض خود را بپردازند . وی خاطرنشان کرد :کد دستوری با شماره #۱۵2۱*7۳۳* و #۱۵2۱*7۴۱* نیز یکی از روشهای پرداخت هزینه 
صورتحساب برق مصرفی است که مشترکان می توانند با شماره گیری و دنبال کردن مراحل آن ، قبض خود را پرداخت کنند . مدیرعامل شرکت 
 ATM , POS توزیع نیروی برق مازندران روشهای بدون نیاز به اینترنت و ... از روشهای بدون هزینه پرداخت قبوض برق برای مشترکان برشمرد و
را از جمله این روشها نام برد که مشترکان با مراجعه به دستگاههای خود پرداز عضو شتاب ) ATM (و انتخاب گزینه پرداخت قبوض، قبض خود 
را پرداخت می کنند و در POS نیز با ثبت شناسه قبض ، بدهی به مشترک اعالم می شود و از همانجا می توانند هزینه صورتحساب برق مصرفی 
خود را پرداخت کنند . غفاری تصریح کرد : تلفن ۴ شماره ای ۱۵2۱ از روشهای دیگر پرداخت صورتحساب برق مصرفی مشترکان در استان است که 

مشترکان مازندرانی می توانند با شماره گیری ۱۵2۱ و دنبال کردن کدهای دستوری ، بهای قبض مصرفی خود را بپردازند . 

حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در مرکز سامد 
پاسخگویی به سواالت و مشکالت مردم

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: مهندس علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان و هیئت همراه ، برای پاسخگویی به 
سئواالت و درخواست های مردم استان در مرکز سامانه ارتباط مردم و دولت )سامد( استان حضور یافت.به گزارش روابط عمومی ،مدیر عامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان گلستان با حضور در این مرکز پس از استماع درخواستها ، پیشنهادات و انتقادات گلستانی ها ، که از طریق شماره تماس ۱۱۱ برقرار 
شد بصورت مستقیم ، سئواالت مورد نظر شهروندان در بخشهای مختلف برق رسانی ،خدمات رسانی و سایر امورات مرتبط را پاسخ گفت و راهنمایی های 
الزم نیز ارائه کردشایان ذکر است سامانه الکترونیکی مردم و دولت )سامد( سیستم ارتباطی موثری میان مردم و مسووالن بوده که از طریق این سامانه 

شهروندان می توانند براحتی و بدون مراجعه حضوری درخواست ها و مشکالت خود را با مسووالن استان مطرح و پیگیری نمایند

مردم در انتخاب های خود دقت کنند
اندیشه – خبرنگار فرصت امروز: امام جمعه شهر اندیشه ، انتخاب مردم در تعالی کشور را بسیار موثر داسنت و از مردم خواست که در نوع 
انتخاب های خود با حساسیت بیشتری اقدام نمایند. حجت االسالم حسن بابائیان در جمع خبرنگاران طی سخنانی ، رسانه ها را رکن تاثیر گذار 
فرهنگ سازی در بخشهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره عنوان کرد و از خبرنگاران خواست با جدیت پیگیر اتفاقات مثبت و منفی جامعه باشند 
تا با سالمت وصداقت نسبت به تنویر افکار عمومی بپردازند. وی افزود: از دیدگاه بنده هر زمان رسانه ها دراطالع رسانی سالم و شفاف عقب نشینی 
کرده و کوتاهی نمودند، میزان تخلفات و جرایم زیاد شده و متخلفان میدان را بدست گرفته اند. نماینده ولی فقیه در شهر اندیشه در بخش دیگری 
از سخنان خود تصریح کرد: هر چند انتقاد های سازنده برای اصالح امور مفید می باشد، اما باید سعی شود مولفه های مثبت  در کشور بیشتر و پر 
رنگ تر از ضعف ها و بدی ها انتشار پیدا کند. با این کار می توان دشمنان نظام را شکست داد و پایه های نظام را هر چه بیشتر استحکام بخشید.
بابائیان همچنین به نقد پذیر بودن خود و مجموعه ستاد نماز جمعه شهر اندیشه هم اشاره کرد و نقد سازنده را برای اصالح امور مفید عنوان نمود.

اجرای عملیات الیروبی کانالهای سرپوشیده و حوضچه های آرامش شهر گرگان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: معاونت خدمات شهری شهرداری گرگان از اجرای عملیات الیروبی کانالهای سرپوشیده و حوضچه های آرامش 
شهر گرگان خبر داد.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، موسی الرضا صفری اظهار کرد: در راستای جلب رضایتمندی 
شهروندان و جلوگیری از بوی نامبطوع و بروز آب گرفتگی کانالها و معابر شهری، الیروبی و پاکسازی کانالها و حوضچه ای آرامش به صورت مکانیزه و 
سنتی در دستور کار قرار گرفت.معاون خدمات شهری شهرداری گرگان با اشاره به اینکه عملیات الیروبی کانالها به صورت مستمر در تمامی محالت 
دارای کانالهای سرپوشیده و حوضچه های آرامش اجرا می شود، گفت: الیروبی و پاکسازی زیر گذر گلشهر، زیرگذر دخانیات و خیابان مطهری 
جنوبی تا میدان کریمی به طور کامل انجام شده است.وی افزود: عملیات الیروبی و تخلیه کانالهای سرپوشیده به منظور افزایش بهداشت عمومی و 

جلوگیری از آبگرفتگی با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و بارندگی با جدیت بیشتری در دستور کار شهرداری گرگان قرار دارد

رزمایش کنترل آماده به کاری مولدهای اضطراری با هماهنگی شرکت 
توزیع نیروی برق گیالن در سطح استان برگزار شد

رشت- زینب قلیپور :رزمایش کنترل آماده به کاری مولدهای اضطراری با هماهنگی شرکت توزیع نیروی برق گیالن در 
سطح استان برگزار شدرزمایش کنترل آماده بکاری مولدهای اضطراری به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل با شعار 
محوری  " پدافند غیرعامل ، مقاومت و بازدارندگی با رونق تولید" با حضور سردار مطیعی معاون انرژی پدافند غیرعامل کشور 
توســط شرکت توزیع نیروی برق استان انجام پذیرفت . این مانور طی مکاتبات صادره از سوی شرکت توانیر و با هماهنگی 
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیالن، مهندس جمشید طالبی مدیرعامل توزیع برق استان و براساس برنامه ریزی صورت 
گرفته از سوی معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ و رئیس گروه مدیریت  بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
گیالن ؛ روزهای  شنبه و یکشنبه ۱۱ و ۱2 آبان ۱۳۹۸ طی دو روز به اجرا درآمد .روز اول این مانور با حضور سردار مطیعی 
معاون انرژی پدافند غیرعامل کشور در فرودگاه سردار جنگل شهرستان رشت برگزار شد .طی این رزمایش مراکز مورد نظر در قالب  مراکز حساس و مراکز مهم دسته 
بندی شدند . فرآیند این رزمایش شامل قطع برق از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان ، وصل شدن برق اضطراری مراکز اعالم شده ) دیزل ژنراتور (  و مجدداً وصل 
برق شبکه پس از چند دقیقه از سوی شرکت )برگشت به حالت عادی ( می باشد و هدف از آن سنجش آمادگی این مراکز در زمان وقوع بحران است .  از این رو رزمایش 
مذکور در تعدادی از مراکز حساس و مهم  استان از جمله شامل سازمان بنادر و کشتیرانی بندر انزلی ، سایت پدافند هوایی شهرستان رضوانشهر  ، استانداری گیالن ، 
صدا و سیمای مرکز استان ، فرودگاه سردار جنگل رشت ، تصفیه خانه مرکزی رشت ، سایت آبرسانی شهید خوش سیرت آستانه اشرفیه ، چاه آب فلمن شهرستان رودبار 
،  با موفقیت انجام شد .باتوجه به حساسیت موضوع مهندس بستانی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ ، بهمراه نمایندگان اداره کل پدافند غیرعامل استانداری  گیالن در 
مرکز دیسپاچینگ و فوریت های برق استان حضور یافته و ضمن هماهنگی کامل  با شرکت توانیر  ، راس ساعت مقرر دستور خاموشی برای قطع برق مشترکین مذکور 

بمنظور ارزیابی عملکرد مولدهای برق اضطراری سازمانهای تعیین شده ، صادر و پس از انجام موفقیت آمیز رزمایش، دستور وصل مجدد ارسال شد .  
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مدیر تکامل و نوآوری مس��ئولیتی در سازمان های امروزی است که با 
وجود عمر کوتاه، اهمیت بسیاری در رشد و توسعه آنها دارد.

ام��روزه در س��ازمان های بین الملل��ی در کنار تمام��ی موقعیت های 
مدیریت��ی مدرن، نام یک موقعیت کاری بی��ش از همه جدید و جذاب 
 Chief Innovation( و مهم به نظر می رس��د. مدیر تکامل و نوآوری
Office( یا CINO یا CTIO موقعیتی مدیریتی است که احتماال 2۰ 
س��ال پیش هیچ نامی از آن در دنیای کسب وکار شنیده نمی شد. جالب 
اس��ت بدانید در س��ال 2۰۱۷، حدود 29درصد از شرکت های حاضر در 
فهرست معتبر فورچن 5۰۰، مدیری ارشد با مسئولیت نوآوری داشتند.
مدیر نوآوری موقعیت کاری جدیدی در دنیای کس��ب وکار محسوب 
می ش��ود؛ به همین دلیل، هنوز تعریف و اس��تاندارد مش��خصی برای آن 
وجود ندارد. مس��ئولیت های این ش��غل بسته به نوع شرکت و مشکالت 
کس��ب وکار و پس زمینه  افراد ش��اغل در آن تنوع زیادی دارند. افرادی 
که در موقعی��ت مدیریت نوآوری فعالیت می کنند، از مدیران باتجربه و 
فارغ التحصیالن دانشگاهی و نوآوران برجسته تا متخصصان مسائل مالی 

و مدیران خالق و بنیان گذاران استارت آپ را شامل می شوند.
بس��یاری از سازمان های بزرگ امروزی به اهمیت به کارگیری مدیران 
نوآوری پی برده اند. دراین میان، آنها با مش��کل بزرگی برای انتخاب فرد 
صحیح در موقعیت مذکور روبه رو هس��تند. مدیران ارش��د برای انتخاب 
ف��رد صحیح در موقعیت مدیری��ت نوآوری، باید به چنین س��ؤال هایی 
جواب دهند: کدام نوع از مدیران نوآوری را استخدام کنیم؟ چگونه افراد 
را کیفیت س��نجی کنیم؟ پاسخ به پرس��ش ها در همان مراحل ابتدایی 
تغیین انتظارها مشخص می ش��ود. کلمه  »نوآوری« مانند »استراتژی« 
نشان دهنده  المان های گوناگون به افراد گوناگون خواهد بود؛ درنتیجه، 
اولین وظیفه در مس��یر اس��تخدام مدیر نوآوری، مشخص کردن اهداف 

نوآوری در سازمان است.
مدیران نوآوری در سازمان های گوناگون، دسته بندی های شخصیتی و 
رویکردی متفاوتی دارند. هرچند نمی توان هیچ دسته بندی را به صورت 
خاص برای یک س��ازمان پیش��نهاد داد، اطالع داش��تن از توضیحات و 
تفاوت ه��ای هر یک می تواند در ش��ناخت نیازه��ا و راهکارهای نوآوری 
س��ازمان مفید باشد. درنهایت هر سازمانی بسته به نیاز اختصاصی خود 
بای��د مدیر مدنظر را پیدا کند یا حت��ی از میان مدیران موجود پرورش 
دهد. در ادامه  این مطلب، خصوصیات ش��ش دس��ته از مدیران نوآوری 

برای سازمان ها  را توضیح می دهیم.
محقق یا پژوهشگر

محقق��ان از ش��هرت یافتن کلمه »ن��وآوری« در تیترهای خب��ری و هیاهوی 
توسعه  کس��ب وکار راضی نیستند. آنها این عبارت را کلمه ای نو نمی دانند؛ چون 
سال ها در فعالیت های خود نوآوری را به عنوان هدف برگزیده اند. نوآوری در دید 
محققان، همیش��ه هم��ان »یافتن پدیده  بزرگ و مهم بعدی« تعریف می ش��ود. 
محققان اغلب در دس��ته  افراد س��اکت تر قرار می گیرند و عالقه ش��ان به پوشش 

آزمایش��گاهی و همچنی��ن مدارج علم��ی متعدد، از خصوصیات ویژه محس��وب 
می شود. آنها نوآوری را با »اختراع چیزهای کامال جدید« معنا می کنند.

فرد محقق برای کنترل ایده های بس��یار فراوان ذهن خود، از روش های علمی 
استفاده می کند و بینش خود را از مجموعه های عظیم داده به دست می آورد. آنها 
در محیط هایی فعالیت می کنند که نوآوری عالوه بر پیداکردن پاس��خ صحیح، به 
مطرح کردن پرسش صحیح هم وابسته باشد. محققان در سازمان هایی می توانند 
نق��ش مدیر ن��وآوری را با موفقیت ایفا کنند که تغییرهای مرحله ای نیاز باش��د. 
به عالوه در آن س��ازمان ها باید سازوکار محکمی هم برای مسائل مالکیت معنوی 
وجود داشته باشد. صنایع دارویی، هوافضا، ساخت وتولید و فعالیت های مبتنی بر 
عل��م مواد می توانند از محققان به عنوان مدیران ن��وآوری بهره ببرند. نوآوری در 
چنین سازمان هایی عموما با نرخ موفقیت پایین و بررسی های موشکافانه  قانونی 

نیز همراه می شود.
محقق��ان برای به��ر ه وری هرچه بیش��تر نیازمند س��رمایه گذاری های صحیح 
هس��تند و باید ش��رکای تجاری قدرتمندی در کنارش��ان حضور داشته باشند. 
ش��رکای تج��اری باید آنه��ا را به س��مت ایده های��ی هدایت کنند ک��ه عالوه بر 
جذاب بودن س��ودآور هم باش��ند. به عالوه محققان باید در سازمان هایی فعالیت 

کنند که حاضر به سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اهداف بلندمدت باشند.
مهندس

مهندس��ان برخالف محققان ارتب��اط زیادی با نظریه ها ندارن��د. آنها به دنبال 
س��اختن چیزی هس��تند که هم اکنون کارایی داشته باش��د. مهندسان ایده های 
متن��وع را آزمون  و خطا می کنند تا درنهایت به نتیجه برس��ند. رویکرد مهندس 
با عبارت »همیش��ه تالش برای بهترکردن چیزی به انداز ه  حتی کوچک« تعریف 
می ش��ود. مهندس عموما در دپارتمان های توسعه  محصول دیده می شود و شاید 
او را بسیاری از اوقات مشغول تعمیر تجهیزات خودش ببینید که از این کار هم 

واقعا لذت می برد.
رویکرد مهندسان عموما با بررسی تجربی ایده ها هم تراز می شود. آنها ایده های 
بس��یار زیاد را با تجربه های نزدیک و توفان ه��ای فکری و آزمایش های متعدد و 
بعضا گران قیمت بررس��ی می کنند. مهندس��ان در صنایعی موفق می ش��وند که 
پیچیدگی فناوری ارائه  راهکارهای جاری بهینه سازی را ممکن می کند. به عنوان 

مثال، می توان به صنایع تولید سخت افزار و خودرو اشاره کرد.
مهندس��ان ب��رای موفقی��ت نیازمند راه های هرچ��ه  بیش��تر و کارآمدتر برای 
آزمایش ایده ها و دس��تاوردهای اولیه هس��تند. آنها باید بتوانند محصوالت را در 
نمونه های اولیه و با مش��تریان متعدد آزمایش کنند. رؤسای مهندسان باید میل 
آنها به بررس��ی انواع محصوالت جدید را کنت��رل کنند؛ چون در غیر این صورت 

شاید به هرج ومرج تحقیق و توسعه منجر شود.
سرمایه گذار

یکی از نادرترین دسته های مدیر نوآوری، سرمایه گذاران هستند. سرمایه گذار 
نوآوری را ابزاری در مس��یر هدف می داند؛ هدفی که تنها با کلمه  »رشد« آن هم 
از نوع رش��د عظیم تعریف می شود. نوآوری موفق در ذهن سرمایه گذار به معنای 
جم��ع آوری دقی��ق منابع با هدف بهینه س��ازی فرصت های برگزیده اس��ت. این 

مدی��ران افرادی تحلیلگر با هوش مالی درخورتوجه و متمرکز بر داده و پرانرژی 
هس��تند. برای پیداک��ردن چنین مدیری، دنبال فردی با لباس های رس��می کار 
باش��ید که با فایل صفحه   گسترده )اکسل( دس��ت وپنجه نرم می کند؛ درحالی که 

همکارانش با تیشرت و شلوار جین با فایل های پاورپوینت مشغول هستند!
س��رمایه گذاران در محیط های��ی موف��ق می ش��وند که نوآوری از هر س��مت 
)مش��تری، رقیب، اس��تارت آپ و آزمایش��گاه( و از هر فرم )بازاره��ا یا مدل های 
کس��ب وکاری یا نوآوری های جدید( ایجاد می شود. تمرکز آنها روی درک مفهوم 
از مجموعه ای عظیم و پیچیده از داده است تا بهترین روش از میان آنها انتخاب 
شود. کسب وکارهای مبتنی بر کاالهای مصرفی که وظیفه  رشد اصلی خود را در 
انتخاب و توسعه  محصوالت صحیح در پورتفولیو بیان می کنند، از چنین مدیران 

نوآوری سود خواهند برد.
متخصصان فنی باید در کنار سرمایه گذاران حضور داشته باشند تا امکان پذیری 
و ظرفیت ه��ای آتی ایده ه��ا را در کنار کارایی کنونی بررس��ی کنند. آنها باید با 
تمای��ل ذهنی توجه بیش از حد به نتای��ج کوتاه مدت و ظرفیت های کنونی ایده ها 
مقابله کنند. س��رمایه گذاران احتماال برخی اوقات تمرکز بیش از حدی روی آمار 
و ارق��ام دارن��د و مفاهیم بزرگی را در نظر می گیرند که ب��رای اجرا نیاز به زمان 

بسیار زیاد خواهد داشت.
حامی

اف��راد حامی برخالف س��رمایه گذاران ب��ا ایده ها و آرزوهای ب��زرگ )خصوصا 
از جانب مش��تریان( کار ایده پردازی را ش��روع می کنند. آنه��ا عموما پس زمینه  
بازاریاب��ی یا تفک��ر طراحی دارند. مدیر نوآوری حامی ن��وآوری خود را با عبارت 
»ارائ��ه  چیزی جدید برای مش��تریان« توصیف می کند و روی آن هدف بس��یار 
تمرکز می کند. حامیان مش��تریان خود را به خوبی می شناسند و مأموریت شان را 

در برطرف کردن نیازهای آنها تعریف می کنند.
حامیان در صنایعی با س��رعت پیش��رفت زیاد موفق می شوند که به  سبکی از 
به روزبودن نیاز دارند. پوش��اک و رسانه و تبلیغات از صنایعی هستند که به مدیر 
ن��وآوری حام��ی نیاز دارند. حفط اعتبار و تناس��ب برند، س��اخت هویت صحیح 
ب��رای برند، پیش بینی آین��ده و ایجاد هیاهوی خب��ری و افزایش فروش در پی 
آن، ویژگی ه��ای تمرکزی مدیران حامی هس��تند. آنها باید نب��ض بازار را درک 
کنند و یک مرحله جلوتر باش��ند. چنین رویکردی همیش��ه به سرعت و چابکی 

بسیار نیاز دارد.
مدیران نوآور حامی توانایی مناس��بی در ارائه  نوآوری های س��ریع و کاربردی 
دارند و مس��یر بعدی مش��تریان را حس می کنند. البته عالقه  شدید حامیان به 
نوب��ودن ایده ها، برخی اوق��ات آنها را به صورت هم زمان به ردگیری مس��یرهای 
متع��ددی می کش��اند. ترکی��ب حامی ب��ا استراتژیس��ت عالی می ش��ود؛ چراکه 
استراتژیست تفکر حامی را نظم و بینش های او را به سمت فعالیت های عملیاتی 

بلندمدت سوق می دهد.
مشوق

در دنی��ای رقابت، کس��ب وکارهای متعددی در تفکر خود گرفتار می ش��وند. 
مش��وقان در این حالت به کمک س��ازمان می آیند و روح خالقی��ت کارمندان را 

آزاد می کنن��د. چنی��ن رویکردی عموما ب��ا متمرکزکردن اف��راد و فرهنگ روی 
چش��م انداز و کاه��ش بوروکراس��ی، پیچیدگ��ی اداری و ترس از ریس��ک انجام 
می شود. مشوقان در انواع پس زمینه های شغلی دیده می شوند و شاید در هر یک 
از دس��ته بندی های مذکور هم حضور داشته باشند. آنها با عالقه  شدید به روایت 
و انس��ان ها و اس��تعدادها شناخته می ش��وند و اغلب رفتاری دوستانه دارند. آنها 

نوآوری را با عبارت »آزادکردن نوآوری در دیگران« تعریف می کنند.
مش��وقان را نمی توان در دس��ته ای مشخص از کس��ب وکار جانمایی کرد. آنها 
برای هر س��ازمانی مناس��ب هس��تند که به دنبال بازنوآوری خود باشد. این افراد 
با س��اختن فضاهای مش��وق نوآوری و خالقیت، توانایی ایج��اد تحول عظیم در 

سازمان ها را دارند.
تغییر در فرهنگ س��ازمانی همیش��ه مش��کالت متع��ددی دارد. به عالوه اگر 
مدیرعامل س��ازمان نباش��ید، مشکالت پیچیده تر هم می ش��وند. مشوقان عموما 
بدون هیچ تضمین یا حتی منابع صحیحی به چنین وظایفی مش��غول می شوند. 

درنهایت، حمایت مدیرعامل و هیأت مدیره اهمیت بسیاری برای آنها دارد.
سازمان دهنده

افراد با تفکر سازماندهی اعتقاد دارند فرآیندها اصول کار را شکل می دهند. آنها 
ب��ا رفتارهایی همچون تقویم های کاری منظم و پایبندی به روش »انجام صحیح 
کارها« و میزهای منظم شناخته می شوند. چنین افرادی وابستگی و دقت زیادی 
به نش��انگرهای بهره وری و عوامل این چنینی می کنند. سازمان دهنده ها بیش از 
خ��ود نوآوری، ب��ه انجام صحیح کارها اهمیت می دهن��د. درواقع، آنها نوآوری را 

»فرآیندی صحیح و دقیق برای رسیدن به ایده های جدید« تعریف می کنند.
خدمات حرفه ای و س��ازمان های آموزش��ی و س��اختارهای دولتی به مدیران 
نوآوری س��ازمان دهنده نیاز دارند؛ زمینه هایی که عموما با نیروی کار متمرکز بر 
دانش سروکار دارند. شاید چنین افرادی برای دیگر انواع افراد نوآور خسته کننده 
به نظر برسند اما وجود آنها در سازمان هایی که نوآوری نیازمند همکاری گسترده 
کارمن��دان باش��د، برای مدیریت بهینه الزامی اس��ت. س��ازمان دهنده ها با درک 
نوآوری های جدید، ایجاد ش��تاب و جمع آوری پش��تیبانی و تصویب قوانین برای 

جهت دهی به ایده را انجام می دهند تا به واقعیت تبدیل شود.
س��ازمان دهنده ها کارای��ی فراوانی دارند، اما برخی اوقات چش��م انداز اصلی را 
فراموش می کنند. آنها نیازمند ش��رکایی هس��تند که با درک مش��تریان، تمرکز 
روی مس��ئله  اصلی را انجام دهند. به عالوه مش��وقان هم می توانند تکمیل کننده  

سازمان دهنده ها باشند.
ش��اید با نگاهی به دس��ته های مذکور به این نتیجه برس��ید که سازمان شما 
ب��ه جنبه های��ی از همه  این افراد نیاز دارد. چنین تصوری غلط نیس��ت، اما برای 
انتخ��اب صحیح باید بی��ن نیازهای خ��ود اولویت بندی کنی��د. مدیرانی با تمام 
ویژگی ه��ای باال قطعا وجود خارج��ی ندارند و اکثر س��ازمان ها نیز بودجه  الزم 
را برای اس��تخدام همه  انواع ندارند. درنهایت، با ش��فاف بودن درباره  نوع نوآوری 
موردنیاز در سازمان، گزینه  مناسب را پیدا و با فراهم کردن منابع و سازوکارهای 

صحیح، او را به سمت موفقیت هدایت کنید.
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 24 ساعت تا ایجاد سایتی فوق العاده 

اگرچه تقریبا تمامی سایت ها در تالش برای موفق نشان دادن خود هستند، با این حال واقعیت این است که بسیاری 
از این ادعاها، کامال دروغ بوده و تنها برای عدم اعتراف به شکست و نمایش اوضاع بد است. در این رابطه توجه داشته 
باش��ید که هدف اصلی، موفق ش��دن بوده و ابدا ش��بیه به موفق ها جلوه کردن مزیتی را به همراه نخواهد داشت. نکته 
بسیار مهمی که در این رابطه باید مورد توجه قرار دهید این است که اگر تاکنون علی رغم تالش ها و هزینه های خود 
از سایتی مناسب برخوردار نیستید، نباید همه چیز را از دست رفته تصور کنید. بدون شک با انجام برخی از اقدامات، 
بس��یاری از ضعف ها از بین رفته و شما در مسیر پیش��رفتی فوق العاده قرار خواهید گرفت. جالب است بدانید که برای 
انجام تمامی اقدامات معرفی ش��ده شما تنها به 24 س��اعت زمان نیاز خواهید داشت. به همین خاطر نباید تصور کنید 
که این امر، اقدامی بسیار زمان بر و سخت خواهد بود. در همین راستا به بررسی هفت مورد منتخب خواهیم پرداخت. 

1-سرعت سایت خود را افزایش دهید 
سرعت سایت نه تنها برای مخاطبان، بلکه در زمینه رتبه بندی گوگل نیز بسیار مهم است. درواقع اگر سرعت سایت 
ش��ما پایین باش��د، بدون شک شانسی برای جذب مخاطب نخواهید داشت. علت این امر به این خاطر است که همواره 
رقبایی برای ش��ما وجود داش��ته و عملکرد ضعیف شما می تواند آنها را به سمت سایرین سوق دهد. همچنین فراموش 
نکنید که تاثیر اولیه، مهم ترین ابزار ش��ما برای تبدیل یک بازدیدکننده، به یک مخاطب همیش��گی خواهد بود. برای 
افزایش سرعت سایت خود نیز چندین راهکار وجود دارد. در ابتدا توجه داشته باشید که آمارهای جهانی حاکی از آن 
اس��ت که کاربران تمایل دارند تا س��ایت موردنظر تنها پس از دو ثانیه زمان به نمایش درآورده ش��ود. به همین خاطر 
ضروری است تا این زمان را به عنوان معیار خود قرار دهید. برای مثال فعال کردن ذخیره ساز مرورگر باعث خواهد شد 
 HTTP تا افراد پس از یک بار بارگذاری صفحه، دیگر نیازی به طی ش��دن مراحل و ارس��ال مجدد درخواست به سرور
وجود نداش��ته باش��د. با این حال در صورتی که ش��ما این ویژگی را فعال نکرده باشید، هر بار این پروسه اتفاق خواهد 
افتاد که عمال یک اتفاق ناخوش��ایند خواهد بود. این امر، یکی از اقدامات حرفه ای در زمینه افزایش س��رعت س��ایت 
محس��وب می ش��ود که ضروری است تا نسبت به نحوه انجام این کار اطالعات کافی را داشته باشید. درواقع بسیاری از 
روش ها در این رابطه، نیاز به حضور فردی توانا را خواهد داش��ت. به همین خاطر توصیه می  ش��ود تا لیست اقدامات را 
یادداش��ت کرده و از فردی متخصص بخواهید تا همه آنها را انجام دهد با این حال برخی از اقدامات س��اده نیز در این 
رابطه وجود دارد. برای مثال کاهش حجم تصاویر، از جمله این موارد محسوب می شود که تاثیر بسزایی را در افزایش 
س��رعت سایت شما به همراه خواهد داش��ت. در نهایت برای سنجش سرعت سایت خود و کسب اطالعات بسیار مفید 

برای بهبود اقدامات، بهترین گزینه سایت gtmetrix است. 
2-پیوند الزم میان محتواهای خود را ایجاد کنید 

این اتفاق بس��یار رایج اس��ت که افراد پس از مطالعه مطلب موردنظر شما سریعا اقدام به خارج شدن از سایت کنند. 
اگرچه بسیاری از افراد این امر را اقدامی عادی و ناشی از موفقیت سایت خود تلقی می کنند، با این حال توجه داشته 
باش��ید که ش��ما باید در تالش برای ماندگار کردن مخاطبان خود باشید. برای این امر شما باید شرایطی را ایجاد کنید 
که افراد سایر مطالب شما را نیز مشاهده کنند. برای این امر، قرار دادن لینک مقاالت مشابه، یکی از راهکارهای ساده 
و کامال موثر محسوب می شود. در این رابطه حتی می توانید از پیشنهادات ویژه، مشاوره آنالین، نمایش مطالبی دیگر 
از طریق پاپ اپ و... اس��تفاده کنید. در آخر فراموش نکنید که وجود یک اس��تراتژی درس��ت و همسو بودن اقدامات، 

باعث خواهد شد تا در این زمینه عملکرد به مراتب بهتری را داشته باشید. 
3-به دنبال مختصرکردن مطالب باشید 

این امر که یک صفحه کامل برای مطلبی اختصاص داده شود که عمال تنها به چند خط نیاز خواهد داشت. بدون شک از 
دیگر مواردی است که باید مورد توجه جدی خود قرار دهید. درواقع بزرگ تر شدن مطالب به هر روشی، ابدا هوشمندانه نبوده 
و توجه داشته باشید که افراد تمایل دارند که مطالب تا حد امکان، کوتاه شده باشد. به همین خاطر توصیه می شود که اگر 
یک موضع، به فضای بسیار کمی نیاز دارد، از موضوعات دیگر برای تکمیل آن استفاده کنید. در نهایت توجه داشته باشید که 

شما باید همواره بررسی های مجدد را انجام داده و اقدام به حذف صفحاتی کنید که ضرورت کافی را ندارند. 
4-خطاهای فنی را کاهش دهید 

یکی از مواردی که باعث خواهد شد تا مخاطب با نارضایتی اقدام به ترک سایت شما کند، خطاهایی نظیر 4۰4 است. 
در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که شما باید سایت خود را از طریق مرورگرهای مختلف، مورد بررسی قرار دهید تا 

به این اطمینان دست پیدا کنید که خطایی وجود ندارد. 
5-محتوای خود را ارزشمند و سئوشده کنید 

این امر که به جای تالش برای تولید حداکثری دنبال تمرکز بر روی موضوعات ارزش��مند باش��ید، بدون شک باعث 
خواهد ش��د تا تمامی مطالب ش��ما جذابیت فوق  العاده-ای را برای مخاطب داش��ته باشید. در این رابطه ضروری است 
ت��ا نیازهای اصلی جامعه هدف و مخاطبان خود را تش��خیص داده و براس��اس اولویت ها اق��دام کنید. همچنین تمامی 
محتواهای ش��ما باید کامال نو ش��ده باش��ند. این امر باعث خواهد شد تا در مرورگرها، شانس دیده شدن و قرار گرفتن 
در رتبه های باالتر را داشته باشند که نیازمند رعایت برخی از نکات خواهد بود. برای مثال توجه و اضافه کردن کلمات 

کلیدی، از جمله رایج ترین آنها محسوب می شود. 
UX-6 را جدی بگیرید

تاکنون به دلیل محبوب شدن اپل و یا سس های هاینز فکر کرده اید، اگرچه ممکن است کیفیت آنها را مدنظر قرار 
دهید، با این حال نوع طراحی آنها را باید دلیل اصلی دانست. برای مثال سس های هاینز به علت طراحی خاص خود، 
سهولت استفاده بسیار باالیی را داشته و این امر باعث می شود تا افراد ابدا نیازی به تکان دادن محصول برای استفاده 
نداشته باشند. این امر در رابطه با سایت ها نیز کامال صادق است. با نگاهی به بسیاری از سایت ها پی به انجام اقدامات 
متع��دد برای جذاب تر ش��دن خواهید برد. این امر در حالی اس��ت که به خاطر یک پایه ضعی��ف، تکامی این اقدامات 
بی نتیجه خواهد شد. به همین خاطر شما باید راحتی کار مخاطبان خود را هدف اصلی قرار داده و در این رابطه حتی 
از ایجاد طرح های کامال متفاوت، واهمه ای را نداشته باشید. به همین خاطر در رابطه با تمامی اقدامات خود، الزم است 

نتایج را زاویه دید مخاطبان سنجیده و صرفا تصور خود را مالک قرار ندهید. 
۷-از معجزه تلفن های همراه غافل نشوید 

این امر یک واقعیت اس��ت که تلفن های همراه به پرکاربردترین وس��یله زندگی افراد تبدیل ش��ده اس��ت. تحت این 
شرایط جست وجوهای اینترنتی نیز اکثرا با این وسیله انجام می شود. به همین خاطر ضروری است تا صفحه شما در 
تلفن های همراه نیز محیط کاربری فوق العاده ای را داش��ته باشد. در غیر این صورت یک شانس بزرگ برای موفقیت را 
به سادگی از دست خواهید داد. اگرچه این امر ساده به نظر می رسد، با این حال جالب است بدانید که در سال گذشته 
بیش از یک چهارم س��ایت ها، از این ویژگی برخوردار نبوده اند. این امر در نهایت باعث یک تجربه بد و کاهش ش��دید 
نرخ بازگشت خواهد شد.  در نهایت توجه داشته باشید که شما نباید هیچ گاه خود را تنها تصور کنید. به همین خاطر 
ضروری اس��ت تا با سایر س��ایت ها، افراد و حتی اینفلوئنسرها نیز همکاری کنید. این امر درست به مانند تبلیغی برای 

سایت شما خواهد بود و می تواند زمینه آشنایی افراد بیشتری با شما را فراهم سازد. 
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در جه��ان ام��روز تکنول��وژی همه ج��ا اس��ت. بچه ه��ا دیگر 
بی��رون بازی نمی کنن��د در عوض، وقت خ��ود را در مقابل یک 
صفحه نمای��ش گذران��ده و دس��تان خ��ود را از روی موس های 
پیشرفته ش��ان برنمی دارند. زندگی ما بیشتر دیجیتالی شده اما 
این امر چیز خوبی نیس��ت. صرف بیش ازحد زمان برای نشستن 
جلوی صفحه نمایش باعث می شود که بچه ها افزایش وزن پیدا 
کنند، مش��کالت مربوط به تمرکز داش��ته باش��ند و خواب شان 
ضعیف ش��ود. از س��وی دیگر، زمان صرف ش��ده ب��ه عنوان یک 
خانواده ب��دون تکنولوژی می تواند به روابط کمک کند. با وجود 
اینکه وقت کافی برای صرف با خانواده کاهش یافته است، پیوند 
خان��واده هنوز هم اهمی��ت دارد. در اینجا ۱۰ چیز که می توانید 
ب��ا بچه های خود بدون نیاز به فن��اوری وقت بگذرانید را معرفی 

می کنیم.
1. با هم غذا درست کنید

درس��ت کردن غ��ذای خانواده با هم می توان��د یک حس اتحاد 
ایج��اد کند. بچه ها می توانند با انجام کارهایی مانند هم زدن دیگ 
یا شکل دادن گوله های گوشت کمک کنند. کودکان دوست  دارند 
که بخش��ی از روند درس��ت کردن شام باش��ند. این یک راه خوب 
برای مش��غول نگه داش��تن آنها است و به شما امکان می دهد تا با 

فرزندتان ارتباط برقرار کنید.
•    برای سکوی پرتاب، شما نیاز به پیچ گوشتی، پیچ بلند و یک 
تکه چوب دارید. ایجاد سکوی پرتاب کاری آسان است. پیچ را در 
چوب قرار دهید. سپس چوب پنبه را روی پیچ بچرخانید. اطمینان 

حاصل کنید که چوب پنبه به راحتی به بطری برسد.
•    س��رکه را داخ��ل بطری قرار دهید. پودر جوش ش��یرین را 
سریعا داخل بطری بریزید. پنبه را داخل بطری قرار دهید و آن را 
برگردانید. جوش شیرین و سرکه با هم مخلوط می شوند. این باعث 

می شود که بطری چندین متر در هوا پرواز کند.

2. دوچرخه سواری
به ی��ک ماجراجویی دوچرخه س��واری در محله خود یا مس��یر 
مخصوص دوچرخه سواری بروید. در نظر گرفتن زمان برای ورزش 
به عنوان یک خانواده به ش��ما کمک خواهد کرد که تناس��ب اندام 
خ��ود را حفظ کنی��د و همچنین اجازه می دهد فرزندان ش��ما از 
خارج از منزل لذت ببرند. هنگام انتخاب دوچرخه تاشو یا هر نوع 
دوچرخه دیگر که در دس��ترس هستند، اندازه و ترجیح فرزندتان 

را در نظر بگیرید.
3. یک آزمایش علمی انجام دهید

هیچ چیز بهتر از منفجر کردن وس��ایل نیست و بچه ها  دوست 
دارن��د زمان��ی که چیزه��ا منفجر می ش��وند. یکی از س��اده ترین 
آزمایش های علمی، واکنش س��رکه و جوش ش��یرین است. به یاد 
داش��ته باش��ید که این فعالیت در فضای باز باید انجام گیرد. برای 
انجام این کار، ش��ما نیاز به یک بطری نوش��ابه دو لیتری، سرکه و 

جوش شیرین دارید. 
4. بازی های تخته ای خانوادگی بازی کنید

داش��تن بازی خانوادگ��ی هفتگ��ی می تواند به نزدیک ش��دن 
خانواده ه��ا کم��ک کند. ای��ن یک فعالیت عالی اس��ت اگر ش��ما 
بچه های��ی دارید که کمی بزرگ تر هس��تند و به جای اجازه دادن 
ب��ه آنها برای بازی با گوش��ی یا کامپیوتر خ��ود در تمام طول روز 
جایگزین مناس��بی است. اگر هیچ بازی تخته ای ندارید، می توانید 
آنها را از دوس��تان خود قرض بگیرید یا گاه��ی اوقات کتابخانه ها 

بعضی از آنها دارند.
5. بادبادک هوا کنید

پرواز بادبادک در روزهای بادی می بایس��ت چیزی باشد که هر 
کودک تجربه کرده اس��ت. شما می توانید آن را خودتان بسازید یا 
از فروش��گاه بخرید. در هر صورت، فرزند ش��ما با شما در خارج از 

منزل وقت می گذراند.

6. کتاب  بخوانید
برای بچه های کوچک خود بخوانید. آنها ش��نیدن صدای ش��ما 
را دوس��ت خواهند داش��ت و این گونه با ش��ما وق��ت می گذرانند. 
ش��ما می توانید آنها را به یک کتابخانه محلی ببرید و اجازه دهید 

کتاب ها را خودشان انتخاب کنند.
۷. هنر و کاردستی

در یک روز بارانی، ماندن در خانه معموالً به معنای نشس��تن در 
مقابل تلویزیون اس��ت. در این روزها، به جای این کار، یک پروژه 
کاردستی انجام دهید. سطح س��ن فرزندان تان تعیین می کند که 
چه پروژه ای باید انجام ش��ود. چیز ساده ای مانند ساخت جواهرات 

یا خیاطی می تواند ساعت ها سرگرم کننده باشد.
8. ساخت حباب

بازی با حباب می تواند یک فعالیت سرگرم کننده در تابستان باشد. 
آب و صابون را با هم مخلوط کنید و حباب به شکل های مختلف ایجاد 
کنید. در حیاط خود این کار را انجام دهید و برای حباب حتی بزرگ تر 

و سرگرم کننده تر استخر کوچک و یک حلقه داشته باشید.
9. رفتن به باغ وحش

برای دیدن همه حیوانات یک س��فر روزانه به باغ وحش داش��ته 
باشید. قدم زدن در اطراف به آنها فرصتی برای ورزش می دهد. به 
ع��الوه، آنها می توانند تمام حیوان��ات موردعالقه خود را از نزدیک 

ببینند. شما همچنین می توانید موزه های باغ وحش را ببینید.
10. ساخت یک قلعه

در روزهایی که برای بیرون رفتن بیش ازحد سرد است یک قلعه 
در خانه بسازید. کودکان در تمام سنین دوست دارند قلعه بسازند. 
ش��ما می توانید با پارچه چادر بس��ازید یا با جعبه های مقوایی یک 
قلع��ه ایجاد کنید. اجازه دهید فرزند ش��ما در س��اخت قلعه خود 

خالق باشد.
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10 روش برای وقت گذراندن با فرزندان تان بدون تکنولوژی
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