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17هزار میلیارد تومان دارایی بانک ها در سامانه فروش اموال مازاد بانک ها عرضه می شود

 چکش حراج
بر اموال مازاد بانک ها

فرص��ت امروز: با اینکه آمار دقیقی از ارزش اموال مازاد بانک ها وجود ندارد، قرار اس��ت 17هزار میلیارد تومان 
از اموال مازاد بانک ها در س��امانه ای که به همین منظور راه اندازی ش��ده اس��ت، به فروش برود. مشارکت در این 
زمینه برای عموم مردم آزاد اس��ت و با راه اندازی »سامانه اموال مازاد بانک ها« مردم و فعاالن اقتصادی می توانند 
17 هزار میلیارد تومان اموال مازاد 18 بانک دولتی و خصوصی شده را خریداری کنند؛ اموالی که از نظر کاربری، 
گستره وسیعی از تجاری، مسکونی، صنعتی، کشاورزی و حتی شعب بانکی را دربر می گیرد. در مجموع، اموال و 

دارایی های بانک ها 100 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که امکان فروش 17 هزار میلیارد تومان در...

 اتحادیه اوراسیا فرصتی بزرگ برای
6تجارت خارجی ایران است
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از شایعه تک نرخی شدن قیمت بنزین تا ثبت نام جاماندگان یارانه نقدی

بنزین تک نرخی نمی شود

رهبران بزرگ چگونه ارتباطات موفق برقرار می کنند؟
شکست والمارت در پروژه جت

دلیل اهمیت قابلیت الیو اینستاگرام برای کسب وکارها
ایده های بازاریابی برای کودکان در صنعت خرده فروشی 

بازاریابی و تبلیغات تاثیرگذار در اینستاگرام با 10 راهکار طالیی
کمپین تبلیغاتی اپل برای کریسمس

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

رکورد درآمد شیائومی در 
3 ماهه سوم سال ۲01۹ علی رغم 
افت فروش گوشی های هوشمند

4
فرصت امروز: پس از مشـکالتی که به واسـطه فعال سـازی 

رمـز پویا با پیامک به وجود آمده بود، بانک مرکزی 
اعالم کرد که دریافت رمز پویا از طریق پیامک...

چگونه رمز یک بار مصرف خود را فعال کنیم؟

 راهنمای گام به گام
برای فعال سازی رمز پویا

یادداشت
 اصالحات سیاستی

به نفع بودجه

کشورهای توسعه یافته سال های 
سال است که به راه حل های زیاد و 
متنوعی در مورد اداره کشور بدون 
نفت رسیده اند. ما نیز بهتر است از 
دستاوردهای جهانی در این زمینه 
استفاده کنیم. در دنیا منبع اصلی 
درآمده��ای دولت، مالیات اس��ت 
بنابرای��ن اگر ما در ای��ران بتوانیم 
ح��وزه قدرت سیاس��ی را از قدرت 
اقتصادی جدا کنیم قطعاً می توانیم 
مالیات را منب��ع اصلی درآمدزایی 

دولت قرار دهیم.
نس��بت دریافت مالیات به تولید 
ناخال��ص داخلی که یک ش��اخص 
بین الملل��ی اس��ت در ای��ران برابر 
با 7.5 اس��ت در حال��ی که همین 
ش��اخص در کش��ور همس��ایه ما 
یعنی ترکی��ه 22درصد، در مالزی 
21درص��د و در کش��ورهای حوزه 
اس��کاندیناوی ح��دود 50درص��د 
است. پس می بینید که ما در زمینه 
عمل  درست  چندان  مالیات گیری 
نکرده ایم. تجربه خوب کش��ورهای 
حوزه اس��کاندیناوی نشان می دهد 
که هر ف��رد از لحظ��ه ای که پا به 
دنی��ا می گ��ذارد تا لحظ��ه ای که 
می می��رد، اگر درآم��دی دارد باید 
باب��ت آن مالی��ات پرداخت کند و 
اگر درآمد او پایین است دولت در 

هزینه ه��ای زندگی به او 
3کمک می کند...
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روزانه با وقوع بیش از 700 تصادف جاده ای 50 نفر از هموطنان مان جان خود را از 
دست داده، تعداد زیادی مصدوم، برخی هم دچار معلولیت می شوند و اقتصاد کشور 
نیز چندین میلیارد خسارت مالی می بیند. به گزارش ایرنا، در سال گذشته بیش از 
17 هزار نفر از هموطنان مان در تصادفات جاده ای جان خود را از دست داده اند و در 
نیمه اول امسال تعداد فوتی های تصادفات به نزدیک 10 هزار نفر رسید. برای درک 
بهتر فاجعه تصادفات جاده ای می توان به همین جمله بسنده کرد که در روز تنظیم 
این گزارش حدود 50 نفر از مردم کشورمان در پی تصادفات جاده ای جان خود را از 
دست دادند و تقریبا هزار نفر هم مجروح شدند. هرچند که خسارت روحی و عاطفی 
برآمده از این تصادفات را نمی توان ارزش گذاری کرد، اما از خسارت های مالی آن هم 
نمی توان به راحتی گذش��ت. طبق گزارش ارائه شده از سوی »ایرج محمدفام« عضو 
شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، اقتصاد ایران روزانه از تصادفات جاده ای ۹7 
میلیون دالر خسارت می بیند و این رقم نزدیک به 8درصد تولید ناخالص ملی است 
که تقریبا با خس��ارت ناشی از تحریم ها برابری می کند. در سال 2018 هر 2۴ ثانیه 
یک نفر در جاده های جهان به دلیل تصادفات کشته شد که  به ازای هر 100 هزار 
نفر در کشورها، سهم سوئد 2.۴۹ و سهم هلند 2.81 و آلمان ۳.5۴ است و این رقم 
در نیوزیلند به 5.7۴ ، در ترکیه به 8.85 و در آمریکا 10.0۴ است. اما تلفات بیشتر 
مربوط به مصر با 1۴.۴۶، هند با 22.51 و در ایران  ۳2.۳0 و بعد از آن در زیمبابوه 
75.02 است. در حالی که در دنیا به ازای هر 10 هزار خودرو ۹ نفر کشته می شود، 
در ایران این رقم به ۳7 نفر رسیده  است. این تعداد تصادفات هزینه  سرسام آوری را 
به کش��ور تحمیل کرده و بخش قابل توجهی از بودجه کشور را می بلعد. هرچند در 
سال های گذشته دس��تگاه های مختلف با همکاری یکدیگر و فرهنگ سازی رعایت 
اصول رانندگی موفق شدند بیش از 11 هزار کشته و قربانی تصادفات را کاهش دهند، 
اما با افزایش تعداد خودروهای پالک شده، دستگاه ها از رشد دوباره نمودار تصادفات 
ابراز نگرانی کرده اند.  به طور کلی هزینه های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی 
شامل شش بخش است: هزینه اشیای منهدم شده یا خسارت دیده؛ هزینه جراحات 
جس��مانی؛ هزینه اوقات تلف ش��ده و از بین رفته؛ هزینه درد، غم، جراحات روانی و 
صدمات روحی؛ هزینه جان افراد فوت شده؛ هزینه معلولیت های دائمی و هزینه های 
اداری اس��ت که کشورمان در این ش��رایط اقتصادی تاب و تحمل ادامه جبران این 
خس��ارت ها را ندارد. از س��وی دیگر هر سرپرس��ت خانواری که در این تصادفات از 
دس��ت می رود احتمال اضافه شدن آن خانوار به نهادهای حمایتی افزایش می یابد و 
هزینه های دولت هم افزایش می یابد. این در حالی اس��ت که در کشورهای همسایه 
تنها با فرهنگ سازی در بخش رانندگی میزان تصادفات به شدت کاهش یافته  است.  
براساس گزارش های جهانی، تصادف جزئی که منجر به صدمه و جراحت نشود به 
طور میانگین بین 500 تا 1000 دالر هزینه دارد و اگر این تصادف منجر به آسیب 
جسمی و جراحات و در نهایت مرگ افراد شود خسارت ها به 5 هزار دالر هم می رسد. 
حاال این رقم در ایران یک بار در س��ال ۹2 چیزی بیش از یک میلیارد تومان و در 
سال گذشته ۳ میلیارد تومان اعالم شد که البته با احتساب نرخ تورم در این مدت 

امروز این عدد بیشتر هم شده است.
معلولیت 10 هزار ایرانی در تصادفات نیمه اول امسال

محمد بخارایی، رئیس انجمن جمعیت طرفداران ایمنی راه های کشور درباره میزان 
خسارت های واردآمده به اقتصاد کشور ناشی از وقوع تصادفات جاده ای گفت: در ایران 
در سال تقریبا 700 هزار فقره تصادف رخ می دهد که هزینه های اقتصادی و اجتماعی 

فراوانی را برای جامعه و کشور به دنبال دارد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه در بخش مرگ و میره��ای غیرطبیعی، تصادفات جاده ای 
دومین عامل مرگ ایرانیان اس��ت، اظهار داش��ت: پس از سکته قلبی، دومین عامل 
مرگ و میر در کشورمان، تصادفات جاده ای محسوب می شود، این در حالی است که 
در سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه، تصادفات جاده ای پنجمین عامل مرگ 

و میر است. بخارایی با اشاره به آمار تعداد کشته های تصادفات جاده ای در شش ماه 
ابتدای امسال ادامه داد: طبق آمارهای رسمی، ۹ هزار و ۳۴0 نفر از هموطنان مان در 
نیمه اول امس��ال در تصادفات جاده ای جان خود را از دس��ت داده اند که این آمار در 
مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته بدون تغییر بوده  است. رئیس انجمن جمعیت 
طرفداران ایمنی راه های کشور درباره میزان خسارت هر تصادف منجر به فوتی گفت: 
طبق برآوردهای انجام شده کشته شدن هر هموطن مان در تصادفات جاده ای خسارت 
یک تا یک و نیم میلیاردی به اقتصاد کشور وارد می کند که این تنها خسارت ناشی 
از کشته شدن افراد است و خسارت وارد آمده به وسایل نقلیه، جاده و ... در این رقم 
محاس��به نشده  است. وی درباره مبنای این رقم اعالم شده اظهار داشت: هرچند که 
نمی توان جان یک انس��ان را ارزش گذاری کرد، اما این عدد به دست آمده حاصل از 
احتس��اب هزینه های ملی از جمله هزینه تحصیل، بیمه،  اش��تغال و ... است که در 
مجموع هزینه های ملی صرف شده برای رشد و تعالی افراد محسوب می شود. بخارایی 
تاکید کرد: موضوع مهم این است که حدود 70درصد متوفیان تصادفات جاده ای را 
مردان تشکیل می دهند که اغلب آنها نان آور و سرپرست خانوار هستند که در نبود 
این افراد در کنار خسارت های روحی و عاطفی، درآمد خانواده هم به شدت کاهش 
پیدا می کند و فقر توسعه می یابد. به طوری که ساالنه یک میلیون نفر پس از وقوع 
س��انحه رانندگی دچار فقر شدید می شوند. رئیس انجمن جمعیت طرفداران ایمنی 
راه های کشور افزود: به طور میانگین روزانه بین 50 تا 55 نفر در تصادفات جاده ای 
جان خود را از دس��ت می دهند که حداقل خسارت وارد آمده ناشی از این تصادفات 
روزانه 55 میلیارد تومان تنها به دلیل فوت افراد است. بخارایی با اشاره به جمعیت 
قاب��ل توجه معلولین، مجروحین و ازکارافتاده های ناش��ی از وقوع تصادفات جاده ای 
گفت: به طور تقریبی 20 برابر تعداد کشته های تصادفات جاده ای، جمعیت مجروحین 
است که در شش ماه اول امسال 180 هزار نفر در پی تصادفات مجروح شده اند و در 
بازه شش ماهه 10 هزار معلول از تصادفات  جاده ای به جا مانده اند که خسارت وارد 
آمده به اقتصاد در ازای هر معلولیت بعد از تصادف بیش از یک میلیارد تومان است.

وی افزود: تنها در س��ال گذشته از تصادفات جاده ای ۳۶7 هزار مجروح به جا ماند 
به عبارت دیگر هر روز شاهد مصدومیت 1000 نفر از مردم کشورمان در تصادفات  
ج��اده ای بودیم.  رئیس انجمن جمعیت طرفداران ایمنی راه های کش��ور ادامه داد: 
میزان خس��ارت وارد آمده به اقتصاد از تصادفات جاده ای بین ۴ تا 7درصد از تولید 
ناخالص ملی برآورد ش��ده اس��ت که البته هنوز مطالعات دقیقی در این باره انجام 
نش��ده اما کارشناسان و مسئوالن بر این باورند حداقل آن به اندازه ۴درصد از تولید 

ناخالص ملی است.
راهکارهای ساده اما موثر در کاهش تصادفات

طبق گزارش های وزارت راه و شهرس��ازی و پلیس راهور چهار عامل سرعت زیاد، 
خواب آلودگی،  حواس پرتی و عجله از عوامل اصلی وقوع تصادفات جاده ای به حساب 
می آیند که دو عامل خواب آلودگی و حواس پرتی با حداقل هزینه قابل مهار هستند. 
یکی از مهمترین عامل کاهش تصادفات در این چند سال اخیر در ایران افزایش تعداد 
اس��تراحتگاه ها و مجتمع های بین راهی در مس��یرهایی به ویژه مسیرهای کویری و 
بیابانی که جذابیت بصری باالیی ندارند، بوده  است. دولت با ارائه مشوق هایی به بخش 
خصوصی توانس��ت تعداد مجتمع های بین راهی را به هزار و 1۴0 مجتمع در سطح 
کشور برساند. این در حالی است که در گذشته ساخت این مجتمع ها و استراحتگاه ها 

مورد توجه نبود و اهمیت آن در کاهش تصادفات درک نشده  بود.
یکی دیگر از راهکارهای بی هزینه در کاهش تصادفات و هزینه های ناش��ی از آن، 
رواج فرهنگ اس��تفاده نکردن از تلفن همراه در حین رانندگی اس��ت، به طوری که 
طبق گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، استفاده از موبایل در حین رانندگی 
عامل وقوع 20درصد از تصادفات در کشور است و مهار این 20درصد هیچ هزینه ای 

نه برای مردم و نه برای دولت ندارد.

خسارت روزانه ۹7 میلیون دالری تصادفات جاده ای در اقتصاد ایران

امروز 50 نفر به خانه برنمی گردند

مهدی پازوکی
 استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی



موسسه »کرنی« در تازه ترین گزارش خود ۳0 کشور را از نظر شاخص 
»توس��عه خرده فروشی جهانی« رتبه بندی کرده است. در گزارش جدید 
این موسسه در سال 201۹، چین در جایگاه اول قرار دارد و پس از آن 
هند و مالزی در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. اگرچه ایران تا سال 
2011 جزو ۳0 کش��ور مورد مطالعه در ش��اخص خرده فروشی جهانی 
موسس��ه »کرنی« قرار داشت، اما با شروع تحریم ها از سال 2011 ایران 

از فهرست بررسی این شاخص حذف شده است.
همانطور که گفته شد، چین در شاخص »توسعه خرد ه فروشی جهانی« 
در س��ال 201۹، با دس��ت یافتن ب��ه باالترین امتیاز و ب��ا بازپس گیری 
جایگاه اول از کشور هند، دوباره در رتبه نخست این شاخص ایستاده و 
هند نیز در جایگاه دوم قرار گرفته است. مالزی نیز بدون تغییر نسبت به 
رتبه بندی سال گذشته در جایگاه سوم این شاخص قرار دارد. بیشترین 
ارتقای رتبه در س��ال 201۹ به ترتیب متعلق به کشور غنا با صعود 27 
پل��ه ای، برزیل با صعود 1۳ پله ای و صربس��تان ب��ا صعود 8 پله ای بوده 
اس��ت. همچنین در نقطه مقابل، بیش��ترین کاهش رتبه به کش��ورهای 
ترکیه، تانزانیا و سریالنکا با کاهش 18 پله ای، 7 پله ای و ۶ پله ای تعلق 

داشته است.
همچنی��ن از حیث اندازه بازار خرده فروش��ی و میزان تقاضای آن در 
کش��ورها، چین با فروش ۳.۹ هزار میلیارد دالری و هند با فروش 1.2 
هزار میلیارد دالری در بخش خرده فروشی خود، بیشترین میزان فروش 
را در میان این ۳0 کش��ور به خود اختصاص داده اند. از میان کشورهای 
همس��ایه ایران نیز روس��یه با بازار فروش ۴۹7 میلیارد دالری در زمینه 
خرده فروشی، بازاری بزرگ محسوب شده که در جایگاه سوم قرار دارد. 
ترکیه نیز با فروش 208 میلیارد دالری، شش��مین کشور از حیث حجم 

بازار خرده فروشی داخلی است.
روش شناسی شاخص »توسعه خرده فروشی جهانی«

موسس��ه »کرن��ی« )A.T.Kearney( ی��ک موسس��ه آمریکای��ی و 
بین المللی در زمینه مش��اوره مدیریتی اس��ت که هر س��اله ۳0 کشور 
در حال توس��عه را از حیث موقعیت آنها برای س��رمایه گذاری در زمینه 
خرده فروش��ی و براس��اس ش��اخص »توس��عه خرده فروش��ی جهانی« 
رتبه بن��دی می کند. این موسس��ه در آخرین گزارش خ��ود در رابطه با 
ش��اخص »توسعه خرده فروش��ی جهانی« در سال 201۹ نشان می  دهد 
توس��عه اقتصادی و سیاس��ت  های تجاری همچن��ان بزرگ ترین عوامل 
در شکل  دهی رش��د خرده فروش��ی در بازارهای مصرفی جهان هستند 
و بی ثبات��ی ژئوپلیتیکی و افزایش قدرت رقاب��ت محلی و منطقه  ای در 
بازارهای نوظهور، خرده  فروشان جهانی را وادار می کند تا به طور مداوم 
در مورد استراتژی های کسب  وکار خود تجدیدنظر کنند. براساس آنچه 
معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از گزارش این موسس��ه در س��ال 
201۹ منتش��ر کرده اس��ت، اقداماتی نظیر اعمال سیاست های مالیاتی 
مناس��ب، بهبود دسترسی و مش��ارکت نیروی کار و همچنین دسترسی 
به بازارهای آنالین می  تواند در جهت بهبود و کارایی بازار خرده  فروش��ی 

کشورها موثر باشد.
موسسه »کرنی« معتقد است که مفهوم خرده فروشی جهانی امروزه با 
مفهوم دیجیتالی ش��دن دچار یک تناقض شده است، چراکه از یک سو 
اینترنت، رسانه های اجتماعی و استقرار گسترده تلفن های همراه، جهان 
را به ه��م نزدیک و به ایجاد یک مصرف کننده »جهانی« کمک می کند 
و از سوی دیگر، خرده فروشی، احساسات ملی گرایی و حتی قبیله گرایی 
را تجدید می کند. از آنجا که ش��رکت های خرده فروش��ی چه دیجیتالی 
و چه فیزیکی، به دنبال توس��عه روابط تجاری خود با س��ایر کش��ورها 
هستند، جریان کاالهای آنها اغلب مشمول تعرفه ها، مالیات ها و مقررات 

ملی گرایی شدید می شود.
این موسس��ه هر س��اله ۳0 کش��ور را براس��اس »ش��اخص توس��عه 
خرده فروش��ی« و ب��ا امتیازدهی بی��ن صفر تا صد رتبه بن��دی می کند. 
براس��اس این ش��اخص، هرچه رتبه یک کش��ور باالتر باش��د، پتانسیل 
بیش��تری برای ورود به بازار خرده فروشی آن کشور وجود دارد. امتیازها 
نیز براس��اس چهار متغیر که هر کدام دارای وزن 25درصدی هس��تند 
اندازه گیری می ش��ود و هر ی��ک از این متغیرها نی��ز دارای مولفه هایی 
هس��تند. چه��ار متغیر مورد بررس��ی در گزارش ش��امل جذابیت بازار، 
ریس��ک کشوری و تجاری، اشباع بودن بازار و فشار زمان است. کشورها 

نیز براساس سه معیار انتخاب شده اند:
* ریسک کشوری: باالتر از ۳5 در نمره ریسک کشوری یورومانی

* اندازه جمعیت: باالتر از 5 میلیون نفر
* ثروت: سرانه تولید ناخالص داخلی باالتر از ۳ هزار دالر

تحوالت بازارهای مصرف جهانی در صنعت خرده فروشی
موسس��ه »کرنی« در ادامه گ��زارش خود به تحوالت بازارهای مصرف 
جهانی در زمینه خرده فروش��ی پرداخته و گفته اس��ت که واقعیت های 
ملی، منطقه ای و محلی، از اتصال به اینترنت گرفته تا در دسترس بودن 
و هزینه نیروی کار، به توس��عه خرده فروش��ی در سراس��ر جهان کمک 
می کنند. به اعتقاد این موسسه، توسعه اقتصادی و سیاست های تجاری 
همچنان بزرگ ترین عوامل در ش��کل دهی رشد خرده فروشی جهانی در 
بازارهای مصرفی هس��تند، زیرا بی ثبات��ی ژئوپلیتیکی و افزایش قدرت 
رقابت محلی و منطقه ای در بازارهای نوظهور، خرده فروش��ان جهانی را 
وادار می کن��د تا به طور مداوم در مورد اس��تراتژی های خود تجدیدنظر 

کنند.
همچنی��ن قوانین و مقررات خ��وب منجر به پرورش بازارها ش��ده و 
مق��ررات بد، آنها را متوقف می کند. در این میان، سیاس��ت های مالیاتی 
نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی یک کشور از نحوه تغییر در هزینه 
کااله��ا گرفته تا قیمت کاال برای مصرف کنن��ده و هزینه انجام کار ایفا 
می کند. این سیاست ها مسیر مخارج مصرفی را تعیین کرده، بنگاه های 
خاص را ب��ه فعالیت در بازارهای مصرفی س��وق داده و حتی کیفیت و 

کمیت کاالهای قابل فروش را نیز تعیین می کند.
از س��وی دیگر، مش��ارکت نیروی کار دستخوش تحوالت چشمگیری 
در سراس��ر جهان ش��ده اس��ت. فارغ از وضع مالیات یا تنظیم مقررات، 
خرده فروش��ان ب��دون وجود مهارت ق��ادر به ایجاد یا گس��ترش بازارها 
نیس��تند. از آنجایی که هزینه های نیروی کار تأثیر مس��تقیم بر حاشیه 
سود و رقم ترازنامه بازارها دارد، عواملی نظیر در دسترس بودن، کیفیت 
و هزین��ه نی��روی کار داخلی به ویژه برای ش��رکت های خرده فروش��ی، 

حیاتی هستند.
موسس��ه »کرن��ی« در ادامه گ��زارش به بلغارس��تان و مصر اش��اره 
می کند و می گوید: در بلغارس��تان در حالی که هزینه پایین نیروی کار 
س��رمایه گذاری های خارجی را جذاب می کن��د، در عین حال، مهاجرت 
نیروی کار ماهر و کوچک ش��دن جمعیت در س��ن کار، رش��د اقتصادی 
طوالنی مدت این کش��ور را تهدید می کند. همچنین دسترس��ی به کار 
در مصر به دلیل مهارت پایین و عدم امکان توس��عه، چالش برانگیز شده 
است. در این کش��ور، زیرساخت های ضعیفی وجود دارد که کارفرمایان 
بالقوه به وی��ژه آنها که در بخش های کاربر مانند خرده فروش��ی فعالیت 
می کنند، با آنها روبه رو هس��تند. به عنوان مثال، جابه جایی یک کارمند 
از مناطق مسکونی کم درآمد به قاهره در هر روز سه ساعت زمان می برد.

اش��اره بعدی موسسه کرنی در سال 201۹ به کشور عربستان است و 
این موسس��ه با اشاره به این کش��ور آسیایی به این واقعیت پرداخته که 
در برخی از کش��ورها این موضوع که چه تعداد از افراد به کار دسترسی 
دارند، اهمیت ندارد، بلکه مهم این اس��ت که آی��ا اجازه انجام کار برای 
همه افراد جامعه وجود دارد یا نه. به عنوان مثال، در کش��ور عربس��تان 
س��عودی انتظار می رود ب��ا تصمیم دولت مبنی ب��ر فراهم آوردن آزادی 
بیش��تر برای حضور زنان، مش��ارکت نی��روی کار زنان تا س��ال 2020 
به 25درصد و تا س��ال 20۳0 به ۳0درصد برس��د. زنان عربس��تان در 
ح��ال حاضر نه تنها مجاز به رانندگی هس��تند، بلکه حکم اخیر در مورد 
اختیاری ش��دن پوش��یدن عبا )لباس مش��کی که زنان به طور س��نتی 
وقتی در مأل عام می پوش��ند( نش��ان می دهد که دولت عالوه بر ارزش 
قائل ش��دن بر نقش زنان، حق آنها را به عنوان جزو الینفک بس��یاری از 
جنبه های زندگی می داند. عربستان سعودی امیدوار است تا سال 2020 
فرصت های ش��غلی خرده فروش��ی را برای یک میلیون سعودی به ویژه 
زنان فراهم کرده و س��هم تجارت م��درن و تجارت الکترونیکی از بخش 

خرده فروشی را به 80درصد افزایش دهد.
تغییر بازارهای جهان به واسطه خرده فروشان آنالین

این موسسه مشاوره مدیریتی در ادامه گزارش به اتفاقات خرده فروشی 
آنالین در کش��ورهای مختلف می پردازد و ادامه می دهد: خرده فروشان 
آنالین در کشورهای مختلف، بازارها را به طور متفاوتی تغییر می دهند. 
عربس��تان به عنوان بخشی از برنامه تحول ملی خود قصد دارد خدمات 
اینترنت پرس��رعت را به طور گس��ترده در کشور مس��تقر کند، این امر 
منجر به افزایش دسترس��ی به اینترنت ۴G ش��ده و انتظ��ار می رود با 
راه اندازی اینترنت 5G در ژوئن س��ال 201۹ بخش تجارت الکترونیکی 

خود را تقویت کند.
در کلمبی��ا نیز فروش��گاه های تخفیفی به عن��وان بزرگ ترین گرایش 
جدید خرده فروشی گسترش یافته و انتظار می رود که با تشدید رقابت، 

مفاهیم دیگری هم ظهور کند با این حال، قیمت همچنان مسئله اصلی 
است و خریداران همواره در جست وجوی بهترین قیمت هستند. ویژگی 
خ��اص کانال های تخفیف��ی در کلمبیا، ترکیب��ی از نزدیکی فیزیکی به 
محل زندگ��ی مصرف کنندگان، پایین ترین قیم��ت و قدرت محصوالت 
از حیث دارا بودن برچس��ب خصوصی است. طبق پیش بینی انجام شده، 
خرده فروش��ی اینترنتی در کلمبیا در س��ال 202۳ می��الدی به 5۳.5 
تریلی��ون پزوی کلمبیا خواهد رس��ید، در حالی که انتظ��ار می رود در 
سراس��ر مرزهای برزیل، که در آنها نرخ شهرنش��ینی باال است، تا سال 
202۳ س��هم زنجیره های ملی در خرده فروشی آنالین از 12.5درصد به 

1۶.7درصد افزایش یابد.
همچنین خرده فروشی در بلغارستان در سال 2018 رشد 7.1درصدی 
داش��ته و انتظار می رود بین سال های 201۹ تا 202۳ مصرف خواروبار 
خانگی این کش��ور ساالنه 5درصد رش��د داشته باشد. عالوه بر این، این 
کشور یکی از پیشگامان اصلی اروپا برای خرده فروشی در زمینه مصالح 
س��اختمانی از نوع آجر و مالت است. در مصر نیز فروشگاه های کوچک 
محله ای که کاالهای کم ارزش را ب��رای مصرف کنندگان کم درآمد ارائه 
می کنن��د، هنوز بر بازار خرده فروش��ی پراکنده مصر حاکم هس��تند. در 
کش��ور غنا هم که به واسطه رشد 8.8درصدی در سال جاری تبدیل به 
سریع ترین اقتصاد جهان شده است، خرده فروشی در غرفه های کوچک 
در بازارهای آزاد هنوز حاکم اس��ت، اگرچه فروش��ندگان مس��تقل مواد 

غذایی نیز همچنان شناخته شده هستند.
بنابرای��ن، در حالی که فن��اوری، س��رمایه گذاری بین المللی و اصالح 
مق��ررات همچنان به ایجاد ی��ک بازار جهانی متش��کل از نوع جدیدی 
از مصرف کننده می پردازند، ش��رایط بازار محلی، ساختار مالیات، موانع 
تجاری، دسترس��ی به نیروی کار و تعداد دیگری از عوامل، رس��یدن به 

این هدف را دشوار می کند.
ایران و توصیه های سیاستی موسسه »کرنی«

موسس��ه »کرنی« س��پس در ادامه گزارش به بازارهای خرده فروشی 
در چهار کش��ور چین، هند، ترکیه و روس��یه و تحوالت رخ داده در آنها 
اشاره می کند. این موسسه، بازار چین را امیدوارکننده اما چالش برانگیز 
معرف��ی می کند و می گوید: رش��د خرده فروش��ی در چی��ن همچنان با 
س��رعت باال در حال گس��ترش است و از س��ال 2017 تا 2018 با رشد 
12درصدی به ۳.8 تریلیون دالر رس��یده اس��ت. انتظ��ار می رود که با 
معرفی مدل جدید خرده فروش��ی در چین )مدلی که در چین با عنوان 
»خرده فروش��ی جدید« شناخته می ش��ود( تا سال 202۴ خرده فروشی 

چین با رشد 10درصدی به ۶.۶ تریلیون دالر برسد.
این موسس��ه همچنین ب��ازار هند را خرده فروش��ی پرجنب و جوش، 
درون فروش��گاهی و آنالی��ن می خواند و با اش��اره به توس��عه آهس��ته 
فروشگاه ها و پیش��روی آنالین در بازار ترکیه، در پایان به کشور روسیه 
می رسد و بازار این کشور را سرسخت اما انعطاف پذیر در حوزه گشایش 

اقتصاد معرفی می کند. 
پایان بخش گزارش موسس��ه »کرنی« نیز توصیه سیاس��تی است. به 
اعتقاد این موسس��ه، ایران تا س��ال 2011 جزو ۳0 کشور مورد بررسی 
در ش��اخص خرده فروشی جهانی موسسه کرنی قرار داشته، اما با شروع 
تحریم ها از س��ال 2011 از فهرس��ت کش��ورهای مورد بررسی در این 
ش��اخص حذف شده اس��ت. بازار خرده فروش��ی در اکثر اقتصادهای در 
حال توس��عه و نوظهور در حال توس��عه و گس��ترش است، در حالی که 
ایران از این حیث فعالیتی نداش��ته و یا ضعیف عمل کرده اس��ت. عدم 
توجه سیاست گذاران به اهمیت بازار خرده فروشی و عدم تالش به جذب 
س��رمایه گذاران مطرح جهانی در این حوزه، موجب ش��ده تا از پتانسیل 
باالی این بازار در مقیاس های بزرگ مش��ابه س��ایر اقتصادهای نوظهور، 
اس��تفاده بهینه نشود. توسعه ناکافی زیرساخت ها، عدم نهادسازی الزم، 
نوس��ان و نامش��خص بودن چش��م انداز متغیرهای کلیدی اقتصاد، رشد 
اقتصادی کم )در برخی سال ها رکود( و عدم رشد درآمد سرانه از دالیل 
عمده عدم توجه س��رمایه گذاران خارجی به بازار خرده فروشی در ایران 

بوده که شرایط تحریم، به شدت این عدم تمایل دامن زده است.
در حالی که توس��عه بازار خرده فروش��ی به ویژه در شهرهای بزرگ از 
جمله تهران می تواند بخش��ی از نیازهای اش��تغال ایران را تامین کند، 
گس��ترش زیرس��اخت های الزم و مطمئن برای تس��هیل تجارت آنالین 
و اس��تفاده از روش های نوین، مش��ابه آنچه در اقتصادهای پیش��رو در 
این گزارش به آن اش��اره ش��د، هم ضرورت دارد. اس��تفاده از مدل های 
مش��ارکت بخش خصوصی-عمومی با رویکرد توس��عه بخش خصوصی، 
فرصت ها و پتانس��یل های متعدد در این بازار را آش��کار کرده و از منافع 

آن، اقتصاد ملی بهره خواهد برد.

گزارش موسسه »کرنی« از فرصت های نهفته در توسعه بازارهای خرده فروشی

غول های جهانی در صنعت خرده فروشی
نگاه

موسسه »کرنی« برای سال ۲01۹ پیش بینی کرد
10 اتفاق اثرگذار بر کسب وکارها

در انتهای س��ال گذش��ته و درحالی که س��ال 201۹ هنوز از راه نرسیده 
بود، موسس��ه »کرنی« در گزارش��ی به پیش بینی 10 اتفاق  کلیدی در این 
سال پرداخت. حاال که در آستانه پایان این سال میالدی قرار داریم، مقایسه 
برآوردهای این موسس��ه با واقعیت جه��ان می تواند مخاطب را در صحت یا 

تردید پیش بینی های این موسسه یاری کند. 
* تش��دید جنگ تجاری: رواب��ط آمریکا و چین در س��ال 2018 به طور 
قابل مالحظه ای وخیم تر ش��ده و آمریکا، رویکرد سختگیرانه ای برای کاهش 
کس��ری تجاری دوجانبه با چین داش��ته اس��ت. پیش بینی می شود جنگ 
تجاری آمریکا و چین تش��دید شود. چین بر تنوع بخشیدن به تجارت خود 
و کاهش وابس��تگی به آمریکا از جمل��ه موافقت نامه های تجارت آزاد تمرکز 
خواهد کرد. کش��ورهای جنوب آس��یا به احتمال زیاد از این جنگ تجاری 
منتفع خواهند ش��د، زی��را واردکنندگان آمریکا ب��رای دوری از تعرفه های 

کاالهای چینی، زنجیره های تولید و تامین را تغییر جهت خواهند داد.
* بلوغ بیت کوین: در اکتبر 2018، بیت کوین دهمین سال شکل گیری خود 
را با وجود تردید در مورد آینده رمزارزها جشن گرفت. در سال 201۹ و به رغم 
همه موانع، بازار رمزارزها، دهه دوم خود را در حالت تثبیت پس از سقوط آغاز 
خواهد کرد، به طوری که بیت کوین تقریبا دوس��وم سرمایه بازار رمزنگاری شده 
را مج��ددا در اختیار خواهد گرف��ت زیرا محبوبیت آلتکوین ها به دلیل افزایش 

ریسک گریزی در میان سرمایه گذاران بازار ارز دیجیتال، کاهش پیدا می کند.
* بحران زباله های جهانی: در سال 2018 جهان نتوانست از وضعیت کنونی 
ناپایدار در مدیریت زباله چشم پوش��ی کند. در طول س��ال، چین و چند کشور 
آس��یای جنوب ش��رقی روی واردات پالس��تیک محدودیت اعم��ال کردند. در 
نتیجه اعمال این محدودیت ها، حمل ونقل کانتینرهای حاوی زباله در خارج از 
بندرهای آس��یایی صورت گرفته و بنابراین مکانی برای دفع مواد قابل بازیافت 
در جهان به جز دفن زباله ها یا تخلیه غیرقانونی آنها وجود نداشت. اما در سال 
201۹ نوآوری در فرآیند مدیریت زباله سرعت می گیرد. طرح های دولتی مانند 
ماموریت هندوس��تان تمیز و زیباسازی ماالوی، همچنان به بهبود جمع آوری 
و دف��ع زبال��ه در بازارهای نوظهور ادامه خواهد داد. در بازارهای توس��عه یافته، 
س��رمایه گذاری شهری بیشتر در فناوری های هوش مصنوعی و روبات هایی که 
بتوانند زباله ها را با توجه به نوع مواد شناس��ایی و مرتب سازی کنند، منجر به 
افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها می شود. به این ترتیب، امکان بازیافت بیشتر 

در بازارهایی که در آن زباله تولید می شود، رخ می دهد.
* تغییرات در صنعت حمل ونقل: سازمان بین المللی دریانوردی، محدودیت 
جدیدی روی میزان گوگرد حاصل از مصرف س��وخت در صنعت کش��تیرانی 
تنظیم خواهد کرد که تاثیر قابل توجهی روی صنعت حمل ونقل خواهد داشت. 
مقررات جدید بخش��ی از تالش س��ازمان بین المللی دریانوردی است تا انتشار 
گازهای گلخانه ای در صنعت حمل ونقل را از س��ال 2008 تا س��ال 2050 به 
میزان 50درصد کاهش دهد بنابرای��ن افزایش هزینه های حمل ونقل دریایی، 
قیمت ها را در سراسر جهان افزایش خواهد داد. در حالی که اختالل در صنعت 
حمل ونقل جهانی در سال 201۹ آغاز خواهد شد، این داستان در سال 2020 

نیز ادامه خواهد یافت.
* روابط دو رئیس جمهور: شی و پوتین در سال 201۹ روابط  مابین خود را 
تقویت خواهند کرد. آنها هر دو منتقدان صریح تر سیاس��ت های تجاری آمریکا 
خواهند شد؛ چراکه در تالشند خود را به عنوان رهبران جهانی جایگزین معرفی 
کنند. هماهنگی چین و روس��یه در ارتباط با کره ش��مالی و س��ایر چالش های 
امنیتی تقویت خواهد شد. دو کشور همچنین در قطب شمال همکاری بیشتری 
خواهند کرد. اگرچه روابط اقتصادی دو کشور با غرب همچنان مهم تر از روابط 
آنها با یکدیگر است، اما رشد اقتصادی، دیپلماتیک و قراردادهای نظامی، اهمیت 

ژئوپولیتیکی دوستی چین و روسیه را افزایش خواهد داد.
* ش��یوع اضطراب: بیش از ۳00 میلیون نفر یعنی تقریبا 5درصد جمعیت 
جهان از افس��ردگی یا اضطراب بالینی رنج می برند. س��ازمان بهداشت جهانی 
تخمین می زند افس��ردگی و اضطراب که منجر به بیماری های قلبی و عروقی 
می شود؛ تا س��ال 2020 بزرگترین اختالالت عمده سالمت جهان خواهد بود. 
برای تسکین این اپیدمی جهانی، مصرف کنندگان به دنبال یافتن روش درمانی 
نه فقط با داروها بلکه به دنبال محصوالتی هس��تند که اس��ترس و اضطراب را 
کاهش دهد؛ محصوالتی مانند کتاب رنگ آمیزی بزرگساالن، روغن های ضروری، 
برنامه های مدیتیشن، پتوهای سبک وزن و ترکیبات غیرروان گردان  کانابیدیول 
کانابیس. افزایش باورنکردنی محبوبیت چنین محصوالت ضداضطرابی، آغازگر 
موج عظیمی از مصرف اس��ت و چنین محصوالتی در قفس��ه های فروشگاه ها، 

گسترش می یابد.
* کمبود شن و ماسه: توسعه شهرنشینی و زیرساخت ها منجر به کمبود 
جهانی شن و ماسه که دومین منبع طبیعی استخراج شده پس از آب است، 
می شود بنابراین رونق ساخت وساز جهانی، تاثیر قابل توجهی بر قیمت شن و 
ماسه دارد و همچنین تقاضای افزایش شن و ماسه اثرات محیط زیستی دربر 
خواهد داش��ت، از جمله افزایش سریع فرسایش و تخریب اکوسیستم ها. در 
این سال، افزایش قیمت شن و ماسه باعث فشار مالی بر صنعت ساخت وساز 
به ویژه در بازارهای نوظهور خواهد شد و این روند می تواند به کاهش یا لغو 

برخی پروژه ها بینجامد.
* بحران های اعتباری: بحران اعتباری بازارهای نوظهور در س��ال 201۹ 
ب��روز خواهد کرد. چین تا پایان س��ال، بدهی های خ��ود را مطالبه نخواهد 
ک��رد، اما چنانچه از منابع خود برای کاهش آس��یب به اقتصاد داخلی خود 
بر اثر تنش تجاری با آمریکا، اس��تفاده کند، نق��ش آن به عنوان بزرگ ترین 
قرض دهنده کاهش می یابد. فش��ارها روی بازارهای در حال ظهور همچنان 
ادام��ه خواهد یافت، زیرا ف��درال رزرو نرخ به��ره را افزایش می دهد و دالر 
تقویت می ش��ود و هزینه های بازپرداخت وام ه��ای ارزی خارجی را افزایش 

می دهد. 
* آفریقای یکپارچه: ادغام اقتصادی بین کش��ورهای آفریقایی در س��ال 
201۹ تس��ریع خواهد شد و قرارداد منطقه آزاد تجاری آفریقا، پس از آنکه 
حداقل 22 کش��ور موافقت نامه را در مراجع مل��ی خود تصویب کنند، اجرا 
می شود. یکپارچگی بین کشورهای آفریقایی منجر به ایجاد چرخه فضیلت 
خواهد شد، به طوری که افزایش فعالیت اقتصادی، باعث افزایش مسیرهای 
خط��وط هوایی و س��رمایه گذاری بیش��تر در خطوط راه آهن خواهد ش��د. 
همچنی��ن انتظار می رود اتصال دیجیتالی بین کش��ورهای آفریقایی در این 

سال سرعت بیشتری بگیرد.
* روبات »مرد آهنین«: در س��ال 201۹، اگزواسکلتون ها تصاویر علمی-

تخیلی خود را نش��ان خواهند داد و در تع��دادی از صنایع محبوب خواهند 
ش��د. تولیدکنن��دگان زیادی از نمون��ه فورد با معرفی و همپوش��انی کردن 
اگزواسکلتون ها در پروسه تولید خودشان پیروی خواهند کرد. فناوری های 
جدی��د همانن��د هوش مصنوعی به چالش های دش��وار طراح��ی پیش رو از 
قبیل عملکرد، وزن و تحرک کمک خواهد کرد. عالقه کارآفرینان به س��ود 
حاص��ل از این روند نوظهور، به عنوان یک کاتالیزور در رش��د تکنولوژی، به 

سرمایه گذاری بیشتر در این زمینه عمل خواهد کرد.
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فرص��ت ام��روز: این روزها به واس��طه افزایش قیمت بنزی��ن و همینطور کمک 
معیش��تی دولت به اقشار مختلف جامعه، بازار ش��ایعات داغ است. به همین خاطر 
در یکی دو روز گذش��ته از ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی گرفته تا سازمان 

هدفمندی یارانه ها با صدور اطالعیه هایی، شایعات مختلف را تکذیب کرده اند.
ابت��دا روابط عمومی ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی ای��ران بود که در 
اطالعیه ای تاکید کرد: ش��ایعات منتشرش��ده درخصوص احتمال تک نرخی ش��دن 
بنزین صحت ندارد. این ش��رکت در اطالعیه اش با تکذیب هرگونه نقل قولی درباره 
موضوع »احتمال تک نرخی شدن بنزین« شایعات را رد کرد و نوشت که »هموطنان 
به منظور اطالع صحیح از اخبار طرح مدیریت مصرف س��وخت به س��ایت شرکت 

ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به آدرس www.niopdc.ir مراجعه کنند.«
سازمان هدفمندی یارانه ها، دیگر نهادی بود که روز گذشته در اطالعیه ای اعالم 
کرد: بودجه ای برای ثبت نام جاماندگان یارانه نقدی پیش بینی نش��ده اس��ت. این 
سازمان در پی برخی اظهارنظرها در مورد ثبت نام افرادی که یارانه نقدی )۴5 هزار 
و 500 تومان( دریافت نمی کنند، اطالعیه ای صادر کرد و نوشت »در قانون بودجه 

برای ثبت نام جاماندگان یارانه نقدی هیچ پیش بینی ای نشده است.«
سازمان هدفمندی یارانه ها به دنبال اظهارنظر برخی افراد غیرمسئول درخصوص 
ثبت نام افرادی که یارانه ۴5500 تومانی دریافت نمی کنند، ادامه داد: »درخواس��ت 
بررسی مجدد و ثبت نام برای دریافت یارانه ای که در طرح حمایت معیشتی دولت 
تعریف ش��ده اس��ت، صرفا درخصوص بس��ته حمایتی معیش��تی حاصل از منابع 

سهمیه بندی و اصالح قیمت بنزین بوده است.«
تکلیف قانون برای »جاماندگان از یارانه« چیست؟

اما در حالی س��ازمان هدفمندی یارانه ها با اس��تناد به قانون بودجه سال جاری 
تاکید کرده که تکلیف قانونی برای ثبت نام از جاماندگان از یارانه نقدی وجود ندارد 
ک��ه پیش تر و در دو س��ال متوالی و در قوانین بودج��ه 1۳۹۴ و 1۳۹5 این تکلیف 

برعهده دولت بود، اما به هر دلیلی اجرایی نشد.
به گزارش ایس��نا، در جریان اجرای طرح کمک معیشتی و جاماندن خانوارها از 
این طرح و به دنبال آن ایجاد شرایطی برای اعالم درخواست این کمک ها، سازمان 
هدفمن��دی یارانه ها طی اطالعیه ای اعالم کرده که ای��ن ثبت نام فقط برای کمک 

معیشتی است و یارانه نقدی را دربر نمی گیرد.
در توضیح س��ازمان هدفمندی به قانون بودجه اشاره و این گونه اعالم شده است 
که »درخواست بررسی مجدد و ثبت نام برای دریافت یارانه ای که در طرح حمایت 
معیشتی دولت تعریف شده است، صرفاً درخصوص بسته حمایتی معیشتی حاصل 
از منابع س��همیه بندی و اصالح قیمت بنزین اس��ت. در س��ال جاری هیچ قانون و 
بودجه ای برای پرداخت یارانه نقدی ۴5 هزار و 500 تومانی به افراد غیرمش��مول و 

یارانه اولی وجود ندارد و پیش بینی نشده است.«
اگرچه در قانون بودجه امسال دولت مکلف به ثبت نام جاماندگان از یارانه نقدی 
نیست ولی مروری بر قوانین بودجه در سال های اخیر قابل تامل است. ماجرا از این 

قرار است که بعد از آنکه دولت نتوانست راهکار مناسبی برای غربالگری یارانه بگیران 
ایج��اد و جمعیت بیش از 75 میلیون نفری را گزینش کند، در س��ال 1۳۹۳ طرح 
ثبت نام مجدد متقاضیان را اجرایی کرد. به این ترتیب که 20 تا ۳1 فروردین 1۳۹۳، 
بازه زمانی بود که دولت به منظور ثبت تقاضای افراد برای دریافت یارانه مش��خص 
و اولویت را براس��اس رقم اول ش��ماره ملی سرپرستان خانوار تعیین کرد، اما به هر 
صورت با توجه به مهلت یک روزه برای هر خانواده و از سوی دیگر مشکالتی که در 
زمان ثبت نام اینترنتی در سراسر کشور پیش روی متقاضیان قرار داشت و البته عدم 
اطالع رس��انی دقیق در مورد نحوه ثبت نام گروه های مختلف، درنهایت گروه هایی از 

ثبت درخواست یارانه نقدی جاماندند.
بار دیگر با وجود درخواس��ت هایی که برای دریافت یارانه وجود داش��ت، اقدامی 
ص��ورت نگرفت تا اینکه در قانون بودجه س��ال 1۳۹۴ این موضوع مورد توجه قرار 
گرف��ت؛ ب��ه طوری که مجلس در بند »د« تبصره )20 (قانون بودجه س��ال 1۳۹۴ 
دولت را مکلف کرد از فروردین ماه نسبت به ثبت نام این گروه از طریق فرمانداری ها 
اقدام کند. قانون بودجه در آن س��ال اجرایی ش��د ولی از ورود جامانده ها به لیست 

سازمان هدفمندی یارانه ها خبری نشد.
اما این تکلیف بار دیگر در قانون بودجه 1۳۹5 مورد تاکید قرار گرفت و براساس 
بند)ط( تبصره)1۴( دولت موظف شد پس از تصویب قانون بودجه نسبت به ثبت نام 
افرادی که موفق به ثبت درخواست برای دریافت یارانه نشده  بودند اقدام کند و پس 
از ثبت نام، پرداخت یارانه آنان را در دس��تور کار قرار دهد. در عین حال که تاکید 

شده بود باید ثبت نام در فرمانداری ها انجام می شود.
با وجود دو سال تکلیف قانونی برای توجه به شرایط جاماندگان از یارانه نقدی که 
در بین آنها افراد نیازمند نیز وجود داشتند، اقدامی صورت نگرفت و اکنون با وجود 
ورود برای حذف افراد پردرآمد، ظاهرا برنامه ای برای بررسی شرایط افراد جامانده و 
کسانی که نیازمند بودند ولی در لیست سازمان هدفمندی یارانه ها نیستند، وجود 

ندارد.
شرط و شروط دولت برای پرداخت یارانه حمایتی

اما اعتراض آنهایی که کمک معیشتی دولت را دریافت نکرده اند، دیگر موضوعی 
اس��ت که این روزها در رسانه ها و افکار عمومی درباره آن بحث می شود؛ موضوعی 
ک��ه پس از افزایش قیمت بنزین و وعده دولت برای پرداخت آن، مورد توجه مردم 
قرار گرفت. در دو هفته گذش��ته که نرخ بنزین افزایش یافت، یک مرحله پرداخت 
یارانه معیشتی از محل افزایش قیمت بنزین به ۶0 میلیون ایرانی اتفاق افتاد و بنا به 
گفته مقامات دولتی، 25 میلیون نفر مشمول این یارانه نبودند. با این وجود، دولت 
شرایطی را ایجاد کرده تا کسانی که مشمول دریافت یارانه حمایتی نشدند، بتوانند 
اعتراض خود را مطرح کنند و در س��امانه #۶۳۶۹* درخواست رسیدگی دهند. از 
یکشنبه گذشته تاکنون که هشت روز از مهلت ثبت درخواست رسیدگی می گذرد، 
بنا به گفته س��خنگوی ستاد شناس��ایی طرح حمایت معیشتی، تاکنون کمتر از 5 

میلیون درخواست رسیدگی ثبت شده است.

در همین زمینه، حسن میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت معیشتی 
در گفت وگو با خبرآنالین، درباره شرط دولت برای کسانی که درخواست رسیدگی 
دارند، گفت: ما نمی خواهیم کنکاش کنیم. اصال نه امکانش وجود دارد و نه فرصتش 

وجود دارد. ما می خواهیم از سیستم بانک مرکزی استعالم بگیریم.
او درباره ش��اخص های رفاهی در این زمینه گفت: مجموع درآمد اعضای خانوار، 
برای خانوار یک نفره ۴ میلیون تومان، دو نفره 5 میلیون تومان، سه نفره ۶ میلیون 
تومان، چهار نفره 7 میلیون تومان و پنج نفر و بیش��تر نیز 8 میلیون تومان در نظر 
گرفته شده است. این شاخص اصلی است. چند شاخص دیگر هم وجود دارد؛ مثل 
گیرندگان تس��هیالت بانکی با ارزش بیش از ۳00 میلیون تومان، خانواری که سه 
سفر خارجی غیرزیارتی داشته باشند، کارفرمایانی که سه یا بیش از سه بیمه پرداز 
داش��ته باشد یا خانوارهایی که مجموع ارزش خودروهای سواری شان بیش از ۳00 
میلیون تومان یا مجموع ارزش خودروی عمومی بیش از ۴00 میلیون تومان باشد. 
همچنین شاخص دیگر، خانوارهایی هستند که مجموع ارزش ملک و مستغالت شان 
در تهران و کالنش��هرها 1.2 میلیارد تومان و در شهرس��تان ها ۹00 میلیون تومان 
باش��د. در عین حال، خانوارهایی که دارای واحد مس��کونی، شغل و خودرو به طور 
همزمان یا خانواری که دارای دو واحد ملکی باشد. این گروه، یارانه حمایتی دریافت 

نمی کنند.
در حساب های بانکی مردم کنکاش نمی کنیم

میرزایی درباره اینکه مالک برای تعیین قیمت ملک چه بوده و االن در تهران اکثر 
خانه ها باالی یک میلیارد تومان قیمت دارد، گفت: خیر، در تهران بسیاری از خانه ها 

زیر یک میلیارد تومان قیمت دارد.
او در پاسخ به این پرسش که دولت شرطی برای کسانی که درخواست رسیدگی 
دارند، گذاشته است، ادامه داد: شما در سال می دانید چند تراکنش در شبکه شاپرک 
انجام می شود؟ حدود 800 میلیارد تومان حجم تراکنش است. ما هم چند تراکنش 
به آن اضافه می کنیم و درخواس��ت به سمت بانک مرکزی می فرستیم و می گوییم 
فالن فرد از این میزان مجموع درآمد باالتری دارد یا خیر؛ مجموع واریزی و هزینه 
را در نظر می گیریم. ش��اخص ها را هم مورد بررس��ی قرار می دهیم. ما نمی خواهیم 
کنکاش کنیم. اصال نه امکانش وجود دارد و نه فرصتش وجود دارد. ما می خواهیم 

از سیستم بانک مرکزی استعالم بگیریم.
سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت معیشتی درباره اینکه برخی کارشناسان 
معتقدند بررسی حساب های بانکی نیاز به قانون دارد و این کار قانونی نیست، گفت: 
یک ارزیاب گمرک، حسابرس مالیاتی، ممیز بیمه ای یا پلیس که می خواهد یک فرد 
را جریمه کند، کل اسناد و مدارک و اطالعات فرد را می خواهد و بررسی می کند. در 
فرانس��ه اگر از یک رقمی پول بیشتر وارد حساب شما شود، حساب شما به صورت 
خودبه خود مس��دود می شود. در آنجا شما باید توضیح دهید که بابت چه این پول 
به حس��اب شما واریز شده است و براساس قوانین پولشویی، همه گردش های مالی 

باید شناسه دار باشد.

از شایعه تک نرخی شدن قیمت بنزین تا ثبت نام جاماندگان یارانه نقدی

بنزین تک نرخی نمی شود
یادداشت

اصالحات سیاستی به نفع بودجه

کشورهای توسعه یافته سال های سال است که به راه حل های 
زیاد و متنوعی در مورد اداره کشور بدون نفت رسیده اند. ما نیز 
بهتر اس��ت از دستاوردهای جهانی در این زمینه استفاده کنیم. 
در دنیا منبع اصلی درآمدهای دولت، مالیات اس��ت بنابراین اگر 
م��ا در ایران بتوانیم حوزه قدرت سیاس��ی را از قدرت اقتصادی 
ج��دا کنیم قطعاً می توانی��م مالیات را منبع اصل��ی درآمدزایی 

دولت قرار دهیم.
نس��بت دریاف��ت مالیات به تولی��د ناخالص داخل��ی که یک 
ش��اخص بین المللی اس��ت در ایران برابر با 7.5 است در حالی 
که همین ش��اخص در کشور همسایه ما یعنی ترکیه 22درصد، 
در مالزی 21درصد و در کش��ورهای حوزه اسکاندیناوی حدود 
50درصد اس��ت. پ��س می بینید که ما در زمین��ه مالیات گیری 
چندان درس��ت عمل نکرده ایم. تجربه خوب کش��ورهای حوزه 
اسکاندیناوی نشان می دهد که هر فرد از لحظه ای که پا به دنیا 
می گذارد تا لحظه ای ک��ه می میرد، اگر درآمدی دارد باید بابت 
آن مالی��ات پرداخت کند و اگر درآمد او پایین اس��ت دولت در 

هزینه های زندگی به او کمک می کند.
همان طور که اش��اره ش��د، نس��بت مالیات به تولید ناخالص 
داخلی در ایران اندک اس��ت. برای باال بردن این شاخص باید از 
فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم، پایه های مالیاتی را باال ببریم 
و معافیت های مالیاتی را نیز برداریم. البته باید در نظر داش��ت 
که این کار امکان پذیر نیست، مگر مجموعه حکومت این تغییر 
را بپذیرد. سیس��تم مالیات دهی ما س��نتی است و برای پیشبرد 
این کار باید از علوم روز و تکنولوژی نهایت استفاده را برد. باید 
با اس��تفاده از تکنولوژی های روز کاری کنیم که کل نظام مالی 
و پولی کش��ور در یک سیس��تم واحد قابل رصد و نظارت باشد 
در نتیج��ه متوجه هزینه و درآمدها و پرداخت مالیات ها به طور 
هم زمان خواهیم ش��د. باید اطالعات گم��رک در اختیار بانک و 
اطالعات بانک در اختیار سیستم مالیات دهی باشد و اینها مثل 
ی��ک زنجیره ب��ه همدیگر وصل و قابل پیگیری باش��ند. با اراده 
مجموعه حکومت قطعاً می توان مالیات را از بازیکنان اصلی نظام 
مالی دریافت کرد. دموکراس��ی در ایران وقتی تحقق می یابد که 
منبع اصلی بودجه جاری دولت، مالیات باشد. با مالیات است که 
مقامات دولتی، خودش��ان را خدمت گزاران اصلی مردم خواهند 
دید، چراکه در آن صورت، اگر مردم مالیات ندهند، کشور اداره 

نخواهد شد.
بنابراین راه رس��یدن به اقتصاد منهای نف��ت از مالیات گیری 
می گ��ذرد. ام��ا از آن طرف، اصالح��ات دیگری نی��ز باید انجام 
بگیرد ک��ه درآمدزایی دولت افزایش یابد. به عنوان مثال، یارانه 
فقط به افراد نیازمند تعلق گیرد. س��ه دهک پایین درآمدی در 
ای��ران حدود 12 میلیون نفر هس��تند که این تع��داد از طریق 
سیس��تم های بانکی و بانک های اطالعاتی بهزیس��تی و کمیته 
امداد قابل شناسایی هس��تند. هر فردی نیازمند بود در این دو 
سیستم ثبت نام کند، در مورد اطالعات آنها راستی آزمایی شود 
و فکر نکنم تعداد نیازمندان به طور کلی، بیش��تر از 25 میلیون 
نفر شود. االن بیش از ۹5درصد مردم ما که جمعیتی حدود 75 
میلیون نفر می ش��وند، یارانه می گیرند. یارانه ها هدفمند نشد و 
س��االنه دولت بیش از 50 هزار میلی��ارد تومان پول میان مردم 
توزی��ع می کند که نه به نفع عدالت اس��ت و ن��ه به نفع اقتصاد 

کشور.
یکی دیگر از مواردی که می توان با اس��تفاده از آن به افزایش 
درآمد رسید، موضوع قیمت حامل های انرژی است. در پنج سال 
گذشته به طور متوسط س��االنه 20درصد قیمت بنزین کاهش 
یافته است. در ظاهر، قیمت هر لیتر بنزین هزار تومان است، اما 
اقتصاد از متغیرهای واقعی تبعیت می کند، در نتیجه هر س��ال 
قیمت بنزین کاهش داشته است. بنزین هم یک کاالست. وقتی 
همه چیز در یک کش��ور گران می ش��ود، قیمت بنزین نیز باید 
ب��ه همین صورت افزایش یابد. االن قیم��ت بنزین از آب کمتر 
است و هیچ کش��وری حتی عربستان سعودی با آن همه منابع 
نفتی، بنزین را به این ارزانی در اختیار مردم خود قرار نمی دهد. 
افزای��ش قیمت بنزین در انتها هم به نفع اقتصاد کش��ور خواهد 

بود و هم به نفع محیط زیست و سالمت جامعه.
نکت��ه بعدی که در رس��یدن به وضعیت اقتص��ادی بهتر مؤثر 
است، افزایش صادرات کاالهای غیرنفتی و جذب سرمایه گذاری 
خارجی اس��ت. الزمه این کار، داش��تن تعامل با جهان اس��ت. 
ب��ه نظر من، مذاکره خ��ود نوعی مقاومت اس��ت. مذاکره یعنی 
مقاومت در برابر اس��تکبار قدرت های جهانی. ما اگر می خواهیم 
محصوالت کش��اورزی مان وارد بازارهای دنیا ش��ود باید با دنیا 
تعام��ل کنیم. برای تجارت با دنیا باید ب��ا آنها مذاکره کرد. اگر 
دور ایران سیم خاردار بکشیم، هرگز موفق نخواهیم شد. اقتصاد 
ایران هرچه بسته تر شود، به خواسته کشورهایی مثل عربستان، 
آمریکا و اسرائیل که می خواهند ایران را منزوی کنند، نزدیک تر 
می ش��ویم. االن س��رمایه های ایرانیان در خارج از کش��ور ۴00 
میلی��ارد دالر تخمی��ن زده می ش��ود. اگر فق��ط 10درصد این 
پول وارد چرخه اقتصاد ما ش��ود، اقتصاد ش��کوفا و مش��کالت 
حل خواهد ش��د، اما این به ش��رطی محقق می شود که ما افراد 
خارج از کش��ور را به شکل س��رمایه ببینیم. ایجاد جو امنیتی و 
ممنوعیت تعامل با دنیا، مشکالت ما را حل نخواهد کرد بنابراین 
مذاک��ره را یک ن��وع مقاومت قهرمانانه ب��رای به حداکثر کردن 

منافع ملی می دانم.
در نهای��ت بای��د بپذیریم ک��ه اگر هیچ کدام از ای��ن موارد در 
اقتصاد ایران اجرا نش��ود و ما به اصالحات مالیاتی، اصالح نظام 
توزی��ع یارانه و تعامل با دنیا به منظور جذب س��رمایه نرس��یم، 
فق��ط یک دلیل عمده دارد و آن هم این اس��ت که هیچ فردی 
حاضر نیس��ت برای این تصمیمات هزینه ای بپردازد. بهترین و 
کارآمدتری��ن تصمیم��ات هم در نهایت هزینه خواهند داش��ت. 
مجموع��ه حکومت باید این هزینه ه��ا را بپذیرد و دولت را برای 

اجرای تصمیمات کمک کند.
منبع: آینده نگر
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مهدی پازوکی
 استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی

ب��ازار مس��کن تهران پس از 1۴ م��اه رکود تورمی، از اوایل تابس��تان 
وارد دوره رکود غیرتورمی ش��ده و ش��اهد افت یا ثبات میانگین قیمت 
بوده اس��ت، اما آمارها روایت قابل تأملی از اخت��الف میان تورم مناطق 
بیس��ت ودوگانه پایتخت دارند. براس��اس اطالعاتی ک��ه بانک مرکزی از 
وضعیت بازار مس��کن تهران در آبان ماه امس��ال منتش��ر کرده، اختالف 

تغییر قیمت در میان این مناطق به ۳2.۴درصد رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بازار مس��کن پس از تغییراتی که 
در س��ایه تغییر نرخ ارز تجربه کرد، از یک س��ال و نیم پیش وارد دوره 
رکود معامالتی ش��ده و تعداد معامالت آن نس��بت به اوج دوره رونق تا 
یک پنج��م کاهش یافته اس��ت، اما تغییرات قیمتی این بازار به واس��طه 
تح��والت کالن اقتص��ادی، ناکارآمدی بازار مس��کن و نبود تعادل میان 
عرض��ه و تقاضای این بازار در طول این ماه ها روند دیگری داش��ته و تا 

اوایل تابستان امسال صعودی باقی ماند.
از اوایل تابستان امسال، باوجود آغاز فصل جابه جایی در بازار مسکن و 
رونق نسبی معامالت این بازار، آمارهای رسمی از تمایل بازار مسکن به 
تعدی��ل قیمت خبر داد، اما در همین دوره زمانی باوجود اینکه میانگین 
قیمت این بازار دارای روند کاهشی بود، تغییرات قیمتی مناطق مختلف 
تهران از روند یکس��انی پیروی نمی کرد و حاال در آبان ماه، این مسئله با 

شدت بیشتری در بازار بروز کرده است.
بررسی وضعیت بازار مسکن به تفکیک مناطق بیست ودوگانه پایتخت 

در آبان نش��ان می دهد رون��د قیمتی این بازار دچ��ار بی تعادلی بزرگی 
ش��ده اس��ت. اگر آمارهای منعکس شده از س��وی بانک مرکزی صحیح 
باش��د، شکاف نرخ تورم مس��کن در میان مناطق مختلف تهران به طرز 
غیرقابل باوری باالس��ت. تازه ترین گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار 
مسکن تهران حاکی است که تعداد معامالت انجام شده در دفاتر مشاور 
امالک تهران در این ماه با 1۹.5درصد رشد نسبت به ماه قبل به ۴ هزار 
و ۶۴ فقره رس��یده اس��ت که باوجود اختالف فاحش با دوران رونق این 
بازار، بازهم نشانه هایی از بهبود کلی وضعیت این بازار به دست می دهد.
هم زمان میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران 
با افت 2درصدی در آبان ماه نس��بت ب��ه ماه قبل روی رقم 12 میلیون 
و ۴۶۳ ه��زار تومان تثبیت ش��ده که نش��انگر تداوم ثب��ات در این بازار 
اس��ت، اما بررس��ی منطقه به منطقه تحوالت بازار مسکن تهران نشان 
می دهد در آبان ماه نیز مانند مهرماه، بازار مسکن تهران دچار بی تعادلی 
در قیمت گذاری بوده و صدای واحدی از آن ش��نیده نش��ده است. البته 
می توان تغییر ترکیب واحدهای مس��کونی معامله شده در ماه را در این 
تغییرات مؤثر دانس��ت چراکه اختالف قیمتی واحدهای با عمر و مصالح 
مختلف می تواند در میانگین قیمت نیز تأثیر بگذارد، اما بررسی ها نشان 
می دهد این میزان تغییر، هرگز به قدری نبوده اس��ت که بتواند ش��کاف 

تورم قیمتی دو منطقه را به باالی ۳0درصد برساند.
سناریوی دیگر فعال شدن دالالن و سفته بازان در برخی مناطق تهران 

و ثبت معامالت صوری برای باالبردن قیمت مسکن است که البته هنوز 
نه بانک مرکزی و نه اتحادیه مش��اوران امالک تهران این مس��ئله را رد 

یا تایید نکرده اند.
بررسی ها نشان می دهد در آبان ماه امسال، میانگین قیمت مسکن در 
هفت منطقه از شهر تهران با افت مواجه بوده و در مقابل میانگین قیمت 
15 منطقه رش��د کرده اس��ت. طبق آمارهای بانک مرکزی در این ماه، 
منطقه 21 تهران با رش��د 18.۴درصدی میانگین قیمت مسکن نسبت 
به مهرماه، رکورددار گرانی بوده و بعد از آن منطقه 12 با 1۴.2درصد و 
منطقه 1۹ با 12.2درصد رشد قیمت در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. 
در مقابل منطقه 20 تهران با 1۴درصد کاهش قیمت مس��کن بیشترین 
اف��ت ماهانه قیم��ت را به خود اختصاص داده و بعد از آن مناطق 2 و 1 
ب��ه ترتیب با 1۳.۳ و 12.۹درصد افت در رتبه های بعدی کاهش قیمت 

قرار گرفته اند.
براس��اس آماره��ا، در آبان م��اه امس��ال میانگین قیمت مس��کن در 
ش��هر ته��ران به 12 میلیون و ۴۶۳ هزار تومان رس��یده که نس��بت به 
م��اه قب��ل 2درصد کاهش دارد، ام��ا در این ماه از مجم��وع 22 منطقه 
تهران فقط ش��ش منطق��ه افت قیمت بیش از میانگین ش��هر را تجربه 
کرده اند و 1۶منطقه وضعیت بهتری نس��بت به میانگین شهر داشته اند. 
به عبارت دیگر، فضای حاکم بر بازار مسکن 1۶ منطقه از پایتخت با آنچه 

در قالب میانگین اعالم شده متفاوت است.

تحوالت بازار ملک و مستغالت تهران به روایت بانک مرکزی

بی تعادلی در قیمت منطقه ای مسکن پایتخت

دوشنبه
11 آذر 1398

شماره 1442



دالر از سد مقاومتی عقب نشست
حرکت خالف جهت در بازار طال و ارز

در حالی که روز یکش��نبه بازار ارز کاهش قیمت را تجربه کرد و 
همچنین بازارهای جهانی طال تعطیل بود، در بازار داخلی س��که و 

طال شاهد افزایش قیمت بودیم.
به گزارش ایس��نا، قیمت س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید در 
دومین روز هفته به ۴میلیون و ۴15 هزار تومان رس��یده که نسبت 
به ش��نبه افزایش 115 هزار تومانی دارد، اما سکه تمام طرح قدیم 
۳0 ه��زار تومان ارزان ش��د و ۴میلیون و ۳۴0 ه��زار تومان قیمت 
خورد. در این میان نیم س��که ثبات قیمت داشت و همچون روز اول 
هفت��ه 2میلیون و ۳00 هزار تومان ماند. اما ربع س��که یک میلیون 
و 520 هزار تومان فروخته ش��د که قیمتش 20 هزار تومان بیشتر 

از شنبه شده است.
همچنین هر قطعه سکه یک گرمی بدون تغییر قیمت 880 هزار 
تومان داد و س��تد می شود. طبق اعالم اتحادیه طال و جواهر تهران، 
هر گرم طالی 18 عیار نیز ۴۴1 هزار و ۴00 تومان در طالفروشی ها 
داد و ستد می شود که نسبت به ابتدای هفته 5 هزار تومان افزایش 
قیم��ت را تجربه می کند. در بازاره��ای جهانی هم قیمت هر اونس 
طال 1۴۶5 دالر اعالم شده که نسبت به روز قبل ثابت مانده است.

در ب��ازار ارز نیز قیمت خرید ه��ر دالر در صرافی های مجاز بانک 
مرک��زی 12 هزار و ۳00 تومان و نرخ ف��روش آن 12 هزار و ۴00 
تومان اعالم شد که نسبت به شنبه 150 تومان کاهش یافته است. 
همچنی��ن نرخ خرید هر یورو در صرافی ها 1۳ هزار و 500 تومان و 
نرخ فروش آن 1۳ هزار و ۶00 تومان بود که فروش این نوع ارز هم 

150 تومان از روز قبل ارزان تر شده است.
همچنین بانک ها هر دالر را 12 هزار و 17۶ تومان خریدند و هر 
ی��ورو نیز 1۳ هزار و ۳۳0 تومان برای خرید از فروش��ندگان قیمت 
خورد که این قیمت ها هم کاهش یافته اس��ت. ارز مسافرتی هم که 
ش��نبه با احتساب کارمزد حدود 1۴ هزار تومان فروخته می شد روز 

یکشنبه 1۳ هزار و ۹00 تومان عرضه شد.

استقبال فرانسه، آلمان و انگلیس از پیشرفت 
جدید اینستکس

سه کش��ور تروئیکای اروپا )فرانسه، انگلیس و آلمان( از پیشرفت 
جدید در ارتقای عملکرد اینس��تکس که با پیوس��تن ش��ش کشور 

جدید به این سازوکار محسوب می شود استقبال کردند.
به گزارش ایِبنا، س��ه کش��ور در بیانیه ای مش��ترک اعالم کردند: 
به عنوان هیات موس��س اینس��تکس، از تصمیم دولت های بلژیک، 
دانمارک، فنالند، هلند، نروژ و سوئد برای ملحق شدن به اینستکس 

به عنوان سهامدار استقبال می کنند.
روز ش��نبه بلژیک، دانمارک، فنالند، هلند، نروژ و س��وئد با صدور 
اطالعی��ه ای اعالم کردند ک��ه در صورت پایبندی دوب��اره ایران به 
تعه��دات جامع مندرج در برجام حاضرند با س��ه کش��ور فرانس��ه، 
بریتانی��ا و آلمان در س��از و کار حمایت از مبادالت تجاری با ایران، 

اینستکس همکاری کنند.
وزرای این شش کشور اروپایی در بیانیه خود ضمن تاکید بر لزوم 
حفظ و اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک، برجام یادآور شدند 
که این توافق نامه در ش��ورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده 
و ابزاری مهم برای منع گس��ترش سالح های اتمی و حفظ ثبات در 

منطقه خاورمیانه است.
در ادامه این بیانیه تصریح ش��ده که با توجه به »حمایت مستمر 
اروپ��ا از برجام« و تالش مداوم آن برای اج��رای تعهدات اقتصادی 
مندرج در برجام، کش��ورهای بلژیک، دانمارک، فنالند، هلند، نروژ 

و سوئد در حال پیوستن به جمع سهامداران اینستکس هستند.
البته این ش��ش کشور تاکید کرده اند که تحقق این امر منوط به 
آن است که ایران نیز بدون فوت وقت به سطح پیشین تعهدات خود 
در چارچوب برجام بازگردد. اینس��تکس با هدف تس��هیل مبادالت 
تج��اری اروپا و ایران در چارچوب برج��ام و با هدف کاهش تبعات 
تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران در ژانویه سال 201۹ توسط 
فرانس��ه، آلمان و انگلیس ثبت شد ولی تاکنون تجارت معناداری از 

آن میان دو طرف انجام نشده است.

معاون وزیر اقتصاد:
اقتصاد هوشمند پیشران موفقیت است

مع��اون امور بانکی، بیمه و ش��رکت های دولتی وزیر اقتصاد گفت 
تح��ول دیجیتال و اقتصاد هوش��مند ضرورت اقتصاد امروز کش��ور 
اس��ت که باید بانک ها، ش��رکت های بیمه ای و واحدهای اقتصادی 

آموزش های الزم در این راستا را ببینند.
به گزارش ایرنا، عباس معمارنژاد روز یکش��نبه در نشست شورای 
هماهنگ��ی بانک ها و بیمه های اس��تان ایالم، اقتصاد هوش��مند را 
پیشران موفقیت در بازارهای جهانی دانست و گفت: تحول دیجیتال 
باید در سیستم های اقتصادی پیگیری شود زیرا با الکترونیکی کردن 
سامانه ها فرق دارد و در این راستا باید آموزش های الزم ارائه شود.

به گفته وی، دیجیتالی ش��دن با الکترونیکی ش��دن سامانه ها فرق 
دارد، در دیجیتال س��ازی باید هر سازمان مدل کسب و کار خود را 
تبیین، ساده سازی و مستندسازی و از فناوری های نوین در راستای 
خدمات رس��انی به مردم اس��تفاده کند. بدون شک اصالح فرآیندها 
منفعت و س��ودآوری را برای بانک ها و بیمه ها بیش��تر و بسیاری از 
هزینه ه��ای جاری آنها را حذف می کن��د. معاون وزیر اقتصاد تاکید 
کرد: تح��ول دیجیتال در راس��تای اقتصاد هوش��مند نیاز ضروری 
جامعه است که باید صورت گیرد و از فناوری های نوین در راستای 
تحول و پیشرفت اقتصاد استفاده شود. وی اضافه کرد: بهبود فضای 
کس��ب و کار از اولویت های وزارت اقتصاد است و باید دستگاه های 
تابعه این وزارتخانه در راس��تای بهبود این رویه از اقتصادهای نوین 

جهانی متناسب با شرایط و نیازهای کشور الگو بگیرند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد در پایان 
به ضرورت فراگیری آموزش های تخصصی مرتبط با مش��اغل مالی 
تاکید کرد و گفت: تحول دیجیتال در راستای اقتصاد هوشمند نیاز 
امروز اس��ت و کارمندان بانک، گمرک و بیمه ه��ا باید آموزش های 

تخصصی حوزه کاری خود را فرا بگیرند.

بانکنامه

فرص��ت ام��روز: با اینک��ه آمار دقیق��ی از ارزش اموال م��ازاد بانک ها 
وج��ود ندارد، قرار اس��ت 17هزار میلیارد تومان از ام��وال مازاد بانک ها 
در س��امانه ای که به همین منظور راه اندازی شده است، به فروش برود. 
مش��ارکت در این زمین��ه برای عموم مردم آزاد اس��ت و ب��ا راه اندازی 
»سامانه اموال مازاد بانک ها« مردم و فعاالن اقتصادی می توانند 17 هزار 
میلیارد تومان اموال مازاد 18 بانک دولتی و خصوصی شده را خریداری 
کنند؛ اموالی که از نظر کاربری، گس��تره وس��یعی از تجاری، مسکونی، 

صنعتی، کشاورزی و حتی شعب بانکی را دربر می گیرد.
در مجموع، اموال و دارایی های بانک ها 100 هزار میلیارد تومان برآورد 
می شود که امکان فروش 17 هزار میلیارد تومان در »سامانه اموال مازاد 
بانک ها« فراهم ش��ده است. با راه اندازی این س��امانه، سرمایه گذاران و 
مردم می توانند براساس طبقه بندی صورت گرفته امالک موردنظر خود 
از مس��کونی و تجاری گرفته تا واحدهای صنعتی و کش��اورزی را در هر 
اس��تان یا ش��هر و براس��اس بازه قیمتی، انتخاب کنند و برای خرید آن 
پیش��نهاد دهند. تاکنون 18 بانک دولتی و خصوصی ش��ده، اموال مازاد 
خود را در این سامانه )به نشانی www.sam-ba.ir( معرفی کرده اند.

حجم اموال مازاد بانک ها تا پایان امسال صفر می شود؟
در س��امانه اموال م��ازاد بانک ها، اطالعات مربوط ب��ه اموال مازاد 18 
بانک دولتی و خصوصی وجود دارد و مهم ترین هدف ایجاد آن، شفافیت 
و تعیین دقیق مشخصات امالک در اختیار بانک ها برای اطالع رسانی به 
س��رمایه گذاران و مردم است، ضمن اینکه در این سامانه امکان عرضه و 

فروش امالک در شرایط برابر و به صورت شفاف وجود دارد.
فرهاد دژپس��ند، وزیر اقتصاد که در شروع فعالیتش در این وزارتخانه، 
در دس��توری ف��وری، معاون بان��ک، بیمه و ش��رکت  های دولتی وزارت 
اقتص��اد را مکلف به پیگیری پروژه واگذاری ام��وال مازاد بانک ها کرده 
بود، در مراس��م رونمایی از س��امانه اموال م��ازاد بانک ها اعالم کرد: 17 
ه��زار میلیارد تومان اموال م��ازاد بانک ها در این س��امانه آماده فروش 
و واگذاری اس��ت. دژپس��ند همچنین به آن دسته از مدیران بانک هایی 
که تا پایان امس��ال عملکرد قابل قبولی در واگذاری اموال مازاد نداشته 

باشند، هشدار داد که مجازات خواهند شد.
به گفته او، بخش��ی از این اموال ش��امل هزار و 2۴۶ واحد کارخانه ای 

و بیش از 277 دامداری اس��ت که س��رمایه گذاران براس��اس تخصص و 
تجربه خود می توانند آنها را خریداری کنند و یا مدیریت این واحدها به 

سرمایه گذاران واگذار شود.
در ای��ن س��امانه درمجموع به ارزش 17 هزار میلی��ارد تومان، امالک 
بانک ها به فروش می رس��د. براساس آمار و اطالعات ارائه شده 52درصد 
از این امالک مس��کونی است و استان مازندران با 11.۳درصد بیشترین 
سهم را از کل امالک تملیکی در اختیار دارد. همچنین بانک ملی ایران 
نیز با 1۴درصد س��هم عمده این اموال را به خود اختصاص داده اس��ت. 
این بانک در کنار بانک های کشاورزی، ملت و صادرات بیش از نیمی از 
اموال مازاد را در اختیار دارند. همچنین در میان این امالک 250 شعبه 
بانک��ی نیز ب��رای فروش وجود دارد که به دلیل ادغ��ام و تکلیف بانک ها 

برای کاهش تعداد شعب خود تعطیل شده است.
بانک های ملی، ملت، کشاورزی و دیگران

وزی��ر اقتص��اد در مراس��م رونمایی از س��امانه اموال م��ازاد بانک ها، 
راه  اندازی این سامانه را گامی بزرگ برای آزادسازی منابع بانک ها برای 
اعطای تس��هیالت بیشتر به بخش های اقتصادی و رونق بخشی به تولید 
کاال و خدمات برش��مرد و گف��ت: برنامه اجرایی اص��الح نظام بانکی از 
جمل��ه موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و جزو 

برنامه هایی بوده است که برای اداره وزارت اقتصاد ارائه داده ام.
به گزارش شادا، او علت افزایش تملک دارایی ها توسط بانک ها را امین 
ب��ودن آنان در قبال س��پرده گذاران و حفظ بیت المال دانس��ت و افزود: 
س��پرده گذاران انتظار دارند بانک ها در حفظ و حراس��ت از دارایی آنها 
حداکث��ر تالش خود را انجام دهند. بانک ها در بحث تامین مالی موظف 
به ارائه تس��هیالت و از طرف دیگر، بخش های تولیدی نیازمند اخذ این 
منابع مالی و تبدیل آن به جریان س��ودآور هستند تا بتوانند اصل منابع 
به همراه سود آن را به بانک برگردانند ولی اگر این فرآیند دچار اختالل 

شود، هر دو طرف به مشکل برمی خورند.
به گفته وی، بهترین حالت برای بانک ها این است که تسهیالت گیرنده 
یا فعال اقتصادی از منابع به گونه ای اس��تفاده کند که در موعد مقرر به 
بازپرداخت اصل و فرع اقدام کند. بانک ها پس از اعمال مس��اعدت های 
ممکن، در مرحله اول با اخطار و در مرحله بعد به تملک اقدام می کنند، 

بنابرای��ن، این موضوع که بانک ها کاری می کنند که دارایی ها را تملیک 
کنند به هیچ وجه صحت ندارد.

وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه این س��امانه برای همه دارایی های مازاد 
بانک ها نیس��ت، گفت: بالغ ب��ر 17 هزار میلیارد توم��ان از اموال مازاد 
بانک ها در این سامانه ارائه شده که صرفا امالک و دارایی های »ملکی« 
و »تملیکی« آنها را ش��امل می شود. البته این اقدام تنها با هدف فروش 
اموال مازاد نیست بلکه در قالب آن امکان واگذاری مدیریت و مشارکت 
در راه ان��دازی بیش از 12۴۶ واحد کارخان��ه ای، 277 واحد دامداری و 
... نیز فراهم آمده اس��ت و متقاضی��ان می توانند تقاضای خود را در این 
ارتباط ارائه کنند تا توس��ط بانک های عامل مورد بررسی قرار گیرد. این 
امر به نفع اقتصاد کش��ور اس��ت چون باعث راه اندازی مجدد بنگاه های 

راکد، ایجاد اشتغال و افزایش تولید در کشور می شود.
ایجاد شفافیت با راه اندازی »سامانه اموال مازاد بانک ها«

دژپسند یکی از اهداف اصلی مدنظر در راه اندازی »سامانه اموال مازاد 
بانک ها« را ایجاد شفافیت عنوان کرد و ادامه داد: االن هر کسی می تواند 
ب��ه محض اراده، با مراجعه به س��امانه، اطالعات ام��وال مازاد بانک ها را 
دریافت و حتی نسبت به خرید یا مشارکت در مدیریت آنها اقدام کند.

او با تاکید بر اینکه حتی یک ریال از درآمد ناش��ی از واگذاری اموال 
م��ازاد بانک ها از طریق س��امانه مذکور به خزانه دولت واریز نمی ش��ود، 
گفت: تمام منابع آزادش��ده از این محل، به خود بانک عامل تعلق دارد 
و ه��دف، تنها به جریان افتادن منابع برای ایجاد رونق تولید در کش��ور 

است.
وی با اعالم اینکه حدود 50درصد از اموال عرضه ش��ده در »س��امانه 
ام��وال م��ازاد بانک ه��ا« متعلق به بانک ه��ای ملی، ملت، کش��اورزی و 
صادرات اس��ت، تصریح کرد: به این جهت اس��امی این بانک ها را اعالم 
ک��ردم که نوعی مطالبه عمومی ایجاد ش��ده و کار با س��رعت و جدیت 

بیشتری پیش برود.
وزی��ر اقتصاد طراحی و راه اندازی »س��امانه اموال م��ازاد بانک ها« را 
حاصل مشارکت و همکاری وزارت اقتصاد و بانک های دولتی، خصوصی 
ش��ده و در حال ادغام عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک 

شاهد ثمرات مثبت این اقدام مشترک باشیم.

17هزار میلیارد تومان دارایی بانک ها در سامانه فروش اموال مازاد بانک ها عرضه می شود

چکش حراج بر اموال مازاد بانک ها

فرصت امروز: پس از مش��کالتی که به واس��طه فعال سازی رمز پویا با 
پیام��ک به وجود آمده بود، بانک مرکزی اعالم کرد که دریافت رمز پویا 
از طریق پیامک امکان پذیر اس��ت. براساس اعالم بانک مرکزی، کسانی 
که گوش��ی تلفن همراه هوشمند ندارند، می توانند رمز پویا یا همان رمز 
یک بار مصرف را به وسیله پیامک دریافت کنند. در این روش دارندگان 
کارت ه��ای بانکی در حی��ن انجام خریدهای اینترنت��ی یا پرداخت های 
نیازمن��د به رمز دوم کارت، با انتخ��اب گزینه دریافت رمز پویا از طریق 
پیامک، درخواس��ت خود را ارس��ال کرده و بانک صادرکننده کارت نیز 
رمز دوم پویا را به شماره تلفن همراه دارنده کارت ارسال می کند. برای 
دریافت رمز دوم پویا به وس��یله پیامک الزم اس��ت دارندگان کارت های 
بانکی با مراجعه به ش��عب بانک صادرکننده کارت یا از سایر روش هایی 
که در س��ایت بانک اطالع رسانی شده است، شماره تلفن همراه خود را 

معرفی و صحت آن  را تایید کنند.
اما آن دس��ته از افرادی که تا به حال در جریان چگونگی فعال سازی 
رم��ز پویا قرار نگرفته اند، چه باید بکنن��د؟ بانک مرکزی اعالم کرده که 
از اول دی ، همه مش��تریان نظام بانک��ی باید رمز یک بار مصرف را فعال 
کنند بنابراین تمامی مش��ترکان بانکی باید تا ۳0 آذرماه به دستگاه های 

خودپرداز هر یک از بانک های عامل خود مراجعه کنند.
به گزارش مهر، اگرچه بس��یاری از مش��ترکان نظ��ام بانکی به جهت 
نوع تعامالت و تراکنش های بانکی خود، ممکن اس��ت چندین کارت از 
بانک های متعدد داش��ته باش��ند، اما تجربه نشان داده که پرداخت های 
اینترنت��ی خود را تنها با یک ی��ا حداکثر دو کارت خود انجام می دهند، 

بنابراین الزم است برای این کارت ها، رمز دوم پویا را فعال کنند. 
گام به گام مراحل فعال سازی رمز پویا در کارت های بانکی

1- به نزدیک ترین دس��تگاه خودپرداز یا پایانه غیرنقد بانکی مراجعه 
کنید.

2- کارت بانک��ی خ��ود را وارد کرده، رمز اول کارت خود را بزنید و بر 
روی گزینه تغییر رمز کلیک کنید.

۳- در بخ��ش تغییر رمز، س��پس گزینه خدمات رم��ز پویا را انتخاب 
کنید. در این حالت دو زیربخش پیش روی ش��ما نمایش داده می شود 
که اعم از »گزینه فعال س��ازی رمز پویا« و » گزینه فعال س��ازی سامانه 

رمزنگار نسخه پیامکی« است.
۴- ش��ماره تلفن هم��راه خود را وارد ک��رده و منتظر دریافت پیامک 

فعال سازی رمز پویا باشید.
5- اگر ش��ماره تلفن همراه ش��ما با آنچه که در روز افتتاح حساب در 
شعبه مربوطه، به عنوان شماره همراه مشترک به ثبت رسیده، همخوانی 

نداشته باشد، باید به نزدیک ترین شعبه بانکی خود مراجعه کنید.
گام به گام مراحل فعال سازی رمز پویا از طریق پیامک

1- برای فعال س��ازی رمز پویا، هیچ اجباری به نصب اپلیکیشن ها در 
نظام بانکی وجود ندارد.

2- آن دسته از مشترکانی که نسبت به نصب اپلیکیشن های متفاوت 
کارت های بانکی خود با مش��کل مواجه هستند، حتما می توانند به جای 
نصب اپلیکیش��ن، گزینه »فعال س��ازی رمزنگار نس��خه پیامکی« را در 

مراحل اولیه مراجعه خود به دستگاه های خودپرداز فعال کنند.
۳- بانک ها مکلف به فعال س��ازی رم��ز پویا از طریق اس ام اس، برای 
تمام��ی مش��ترکان نظام بانک��ی و متقاضیان��ی که قادر به اس��تفاده از 
اپلیکیشن نیستند، بوده و اجازه اجبار مشتریان به نصب اپلیکیشن را به 

جای سامانه پیامکی ندارند.
۴- افرادی که گوش��ی های هوشمند در اختیار ندارند، می توانند برای 

دریافت رمز پویا یا یک بار مصرف خود، سامانه پیامکی را فعال کنند.
5-ب��رای دریافت و ارس��ال پیامک برای دریافت رم��ز پویا، هیچ گونه 
هزینه ای از مشتریان نظام بانکی دریافت نشده و بر روی قبوض موبایل 

آنها نیز محاس��به نمی شود، بلکه به دس��تور بانک مرکزی و بنا به گفته 
محرمیان، معاون فن��اوری بانک مرکزی، بانک ها مکلف به پرداخت این 
هزینه از محل ایمن سازی سیستم های خود هستند و اجازه اخذ هزینه 
از مشتریان نظام بانکی را برای دریافت رمز پویا در قالب پیامک ندارند.

راهنمای استفاده از اپلیکیشن های بانکی در دریافت رمز پویا
1- پ��س از نصب نرم اف��زار مربوط به هر ی��ک از بانک های موردنظر 
دارنده کارت بانکی، بر روی تلفن همراه، اطالعات درخواس��تی ش��امل 

شماره موبایل ارائه شده به بانک، کد ملی و تاریخ تولد را وارد کنید.
2- پس از تکمیل اطالعات، دکمه تایید را بزنید تا کد ثبت نام نرم افزار 

به شماره موبایل شما ارسال شود.
۳- کد ثبت نام نرم افزار را وارد کرده و نحوه ورود به نرم افزار را تعیین 
کنی��د. در صورتی که نوع نحوه ورود به برنامه رمز ثابت انتخاب ش��ود، 

می بایست رمز عبور موردنظر را نیز تعیین کنید.
۴- رم��ز ورود به برنام��ه را که در مرحله قبل انتخاب کرده اید، وارد و 

دکمه »تایید« را بزنید.
5- پ��س از تکمی��ل ثبت نام در نرم افزار مربوطه، می بایس��ت اقدام به 
فعال س��ازی رمز دوم یک بار مصرف کرده و گزینه فعال س��ازی رمز دوم 

یک بار مصرف را انتخاب کنید.
۶- در صفح��ه فعال س��ازی رم��ز دوم کارت، آیکون اس��کن بارکد را 
انتخ��اب کنی��د و کد مربوطه را اس��کن نمایید. کد دیگری برای ش��ما 
پیامک می ش��ود، در بخش کد فعال سازی آن وارد کنید. توجه کنید که 

کد پیامک شده دارای محدودیت های زمانی است.
7- پ��س از انتخ��اب گزینه تایید رمز ورود به برنام��ه را وارد کرده تا 

فعال سازی رمز دوم کارت انجام شود.
8- جه��ت اخذ رمز دوم به بخش رمز دوم پویا مراجعه کنید و رمزی 

با اعتبار یک دقیقه ای اخذ کنید.

چگونه رمز یک بار مصرف خود را فعال کنیم؟

راهنمای گام به گام برای فعال سازی رمز پویا

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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رشد 408۲ واحدی شاخص بورس در دومین روز هفته
بورس تهران در مسیر صعود ماند

ش��اخص کل در بازار بورس در دومین روز هفته ۴هزار و 82 واحد رش��د 
داشت و در نهایت این شاخص به رقم ۳18 هزار و ۶70 واحد رسید.

به گزارش ایرنا، در معامالت روز گذشته بیش از ۳ میلیارد و 5۶0 میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 17 هزار و ۳00 میلیارد ریال داد و 
ستد شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و ۶۹7 واحد افزایش 
به ۹۶ هزار و 517 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 1۳۴ واحد 
رش��د به ۶۴ هزار و 52۳ واحد رسیدند. ش��اخص آزاد شناور نیز با 5هزار و 
5۶7 واحد افزایش به رقم ۳7۴ هزار و ۴05 واحد رس��ید، شاخص بازار اول 
2هزار و 80۶ واحد و شاخص بازار دوم، ۹ هزار و 2۶ واحد افزایش داشتند.
ع��الوه بر این در بین تمام��ی نمادها، ملی صنایع مس ای��ران )فملی( با 
502 واح��د، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 2۶7 واحد، ش��رکت ارتباطات 
س��یار ایران )همراه( با 2۳0 واحد، گروه مپنا )س��هامی عام()رمپنا( با 202، 
پتروش��یمی خارک )ش��خارک( با 1۳۴ واحد،  بانک ملت )وبملت( با 121 
واح��د و مخاب��رات ایران )اخابر( ب��ا 121 واحد بیش��ترین تأثیر مثبت را بر 

شاخص کل داشتند.
همچنین خدمات انفورماتیک )رانفور( با ۴0 واحد، بانک کارآفرین )وکار( 
با ۳5 واحد، پتروش��یمی ن��وری )نوری( با 27 واحد و پتروش��یمی فناوران 
)ش��نفن( با 2۶ واح��د از جمله گروه هایی بودند که افت ش��اخص بورس را 

رقم زدند.
بر پایه این گزارش، در بین نمادهای دیروز، نماد بانک ملت، بانک تجارت، 
بانک اقتصاد نوین، س��ایپا، ایران خودرو، ماشین سازی اراک و بانک صادرات 
ایران در گروه نمادهای پربیننده قرار داش��تند. گروه فلزات اساس��ی نیز در 
معامالت روز یکش��نبه صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این 
گروه 275 میلیون و 1۳7 هزار برگه سهم به ارزش یک هزار و ۹5۳ میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز در روز یکشنبه بیش از ۳8 واحد رشد داشت و بر 
روی کانال ۴هزار و 1۳1 واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد 
و 708 میلیون برگه س��هم ب��ه ارزش بیش از 11 هزار و ۳28 میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
در بین تمامی نمادها س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، مدیریت انرژی تابان هور )وهور(، بیمه کوثر )کوثر(، توس��عه 
مول��د نیروگاهی جهرم )بجهرم(، تولید برق عس��لویه )مپنا( و پاالیش نفت 
ش��یراز )شراز( بیشترین تأثیر مثبت را بر ش��اخص این بازار داشتند. عالوه 
بر این قاس��م ایران )قاسم(، اعتباری ملل )وملل(، صنایع ماشین های اداری 
ایران )مادیرا( و کش��تیرانی دریای خزر )حخزر( مانع از رش��د بیش��تر این 

شاخص شدند.

امروز در بورس انرژی
عرضه 81  هزار تن انواع فرآورده های نفتی 

عرضه می شود
بورس انرژی ایران در روز دوش��نبه 11 آذرماه ۹8 میزبان عرضه 81 هزار 

تن انواع فرآورده های نفتی در رینگ بین الملل خود است.
به گزارش بورس انرژی، قرار اس��ت در این روز 70 هزار تن نفتا از س��وی 
پاالیش��گاه نفت آبادان، 5 هزار تن نفت س��فید از سوی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی، ۳هزار تن رافینیت پتروشیمی بیستون و ۳هزار تن برش 
سنگین پتروش��یمی بیس��تون به مقصد بازارهای خارجی روانه میز فروش 
صادراتی بورس انرژی ایران شوند. براساس این گزارش در روز سه شنبه 12 
آذرماه جاری نیز رین��گ بین الملل بورس انرژی میزبان ۴۹5 هزار تن انواع 
فرآورده نفتی از س��وی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شامل 

بنزین معمولی و سوپر، گازوئیل و سوخت هواپیما)جت( است.
همچنی��ن در این روز 2۳0 ه��زار تن نفت گاز)گازوئی��ل(،15۳ هزار تن 
بنزی��ن با اکتان 87 ، 105 هزار ت��ن بنزین با اکتان ۹5، ۳هزار تن بنزین با 
اکتان ۹1 و چهار تن س��وخت هواپیما )جت( به مقصد بازارهای خارجی بر 

روی میز فروش بازار صادراتی بورس انرژی ایران می روند.

نماگربازارسهام

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام و رئیس کمیته فقهی س��ازمان 
بورس گفت سران سه قوه به دنبال این بودند تا بانک مرکزی ابزاری را 
برای مدیریت بازار پول راه اندازی کند که همراه با ربا نباش��د و در کنار 
آن از کارایی الزم برخوردار باشد که اوراق ودیعه از جمله ابزارهایی که 
به ش��ورای فقهی بانک مرکزی ارجاع ش��د؛ این ابزار در ماه های پایانی 

سال جاری عرضه خواهد شد.
غالمرض��ا مصباح��ی مقدم روز گذش��ته در پنجمی��ن همایش مالی 
اس��المی با بیان اینکه کمیته فقهی س��یزدهمین س��ال از فعالیت خود 
را می گذراند، افزود: ابزارهای مالی اس��المی امروز به صورت گسترده در 
بازار س��رمایه رونق پیدا کرده اس��ت که یکی از این ابزارها اسناد خزانه 
اس��المی است. وی ادامه داد: دولت س��الیان متمادی است که از اسناد 
خزانه اس��المی به منظور تامین منابع مالی اس��تفاده می کند که امسال 
رقم بزرگی از بودجه عمومی دولت با اتکا بر این ابزار تامین شده است.
مصباحی مقدم گفت: در صورتی که این ابزار نبود، دولت از چه ابزاری 
می توانست برای تامین منابع مالی استفاده کند، تاکنون این ابزار عمق 

فعالیت زیادی را پیدا کرده است.
وی اظهار داش��ت: از تجربه کمیته فقهی سازمان بورس برای تشکیل 
شورای فقهی بانک مرکزی استفاده کردیم که سال گذشته این شورا که 
رکن مهمی از ارکان بانک مرکزی بوده و مصوبات آن الزم االجراست، به 

صورت رسمی آغاز به کار کرد.
مصباحی مقدم گفت: این کمیته تا 10 سال به صورت غیررسمی در 

حال فعالیت بود اما اکنون از جایگاه قانونی برخوردار شده است. 
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس افزود: سال گذشته روش استمهال 

بدهی بانک ها در ش��ورای فقهی به گونه ای که بانک ها دچار ربا و جرایم 
تاخیر غیرمش��هود نشوند تدوین ش��د و بانک ها به منظور اجرا آن را به 

سایر بانک ها ابالغ کردند.
وی گفت: این روش اس��تمهال مانع از بهره مرکب که اکنون بسیاری 

از بدهکاران بانکی دچار آن هستند می شود.
مصباح��ی مقدم گف��ت: مصوبه ای ب��رای حل این مس��اله در اختیار 
مجلس قرار گرفت که اکنون به دس��ت مجمع تشخیص مصلحت نظام 

رسیده و نتیجه آن تاکنون مشخص نشده است.
وی به اوراقی که اخیرا در ش��ورای فقهی بانک مرکزی تصویب ش��ده 
اش��اره و بیان کرد: س��ران س��ه قوه به دنبال این بودند تا بانک مرکزی 
ابزاری را برای مدیریت بازار پول راه اندازی کند که همراه با ربا نباش��د 
و در کن��ار آن از کارایی الزم برخوردار باش��د ک��ه اوراق ودیعه از جمله 
ابزارهایی که به ش��ورای فقهی بانک مرکزی ارجاع ش��د که این ابزار در 

ماه های پایانی سال جاری عرضه خواهد شد.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: از طریق این اوراق مردم 
نقدینگی خود را نزد بانک مرکزی به امانت می گذارند که بانک مرکزی 
موظف اس��ت در بازه های زمانی مش��خص نقدینگی مردم را چه از نظر 

فیزیکی و چه از نظر ارزش با توجه به تورم حفظ کند.
وی ب��ا بیان اینک��ه هرگونه ایجاد نقص در مال م��ردم موجب ضمان 
شرعی خواهد شد، افزود: بانک مرکزی و دولت اگر عامل کاهش ارزش 
پول مردم باش��ند ضامن هس��تند و هرگونه کاهش ارزش پول ناشی از 
اقدام عامرانه بانک مرکزی اس��ت که بانک ها باید این مس��اله را جبران 

کنند.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس:

اوراق ودیعه تا پایان سال در بازار عرضه می شود

فرصت امروز: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزش صندوق های 
بازار سرمایه را 180 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

ش��اپور محم��دی روز گذش��ته در »پنجمین همای��ش انجمن مالی 
اس��المی« ب��ا موضوع »ب��ازار مالی اس��المی، رونق تولی��د، چالش ها و 
راهکارها« به تصمیم اخیر شورای فقهی برای بررسی دستورالعمل ها در 
شورا اشاره کرد و گفت: در شورای فقهی سازمان بورس عالوه بر بررسی 
ابزارها، دس��تورالعمل ها هم بررسی می ش��ود. در دنیا ابزارهای مالی که 
وجود دارد که به غیر از یکی دو مورد، همه به صورت عملیاتی در کشور 

ما نیز وجود دارد.
به گفته وی، س��هامی که در ایران وجود دارد، اسالمی است و ارزش 

آن 1500 هزار میلیارد تومان است.
محم��دی همچنی��ن به زمان اج��رای عملیات بازار باز اش��اره کرد و 
گف��ت: زمان اجرای عملیات ب��ازار باز اکنون و بان��ک  مرکزی می تواند 
اوراق را از ب��ازار س��رمایه بخ��رد و نقدینگی جامع��ه را افزایش دهد یا 
اوراق��ی که خریداری کرده را به بازار بازگرداند و انقباض نقدینگی کند. 
بان��ک مرکزی تاکنون فقط از حجم پول اس��تفاده کرده و عملیات بازار 
باز را نداش��ته، اما فرصت هایی در بازار س��رمایه ایجاد ش��ده تا بازار باز 

عملیاتی شود.
او از عملیاتی ش��دن فروش تعهدی س��هام تا پایان امس��ال خبر داد و 
افزود: امروز خوش��بختانه در بازار سرمایه پابه پای کشورهای دیگر روی 
ابزارهای جدید مالی از جمله فروش تعهدی سهام، صندوق در صندوق 
و تامی��ن مالی جمعی کار می کنی��م. امیدواریم تا پایان س��ال، فروش 
 short تعهدی سهام عملیاتی شود که در ادبیات جهانی از آن به عنوان
sell یاد می ش��ود اما کمیته فقهی با تغییراتی آن را بومی س��ازی کرده 

است.
سخنگوی س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه به جز یکی دو 
ابزار، همه ابزارهای مالی اس��المی رایج در جهان در کش��ور ما س��اری 
و جاری اس��ت، گفت: متاس��فانه در بعضی از کش��ورها، ابزارهای مالی 
اس��المی صوری س��ازی شده ولی امروز در کش��ور ما 11۶ هزار میلیارد 
تومان گردش س��الم ابزار مالی اسالمی برقرار است. البته سهامی که در 
بازار سرمایه کشور معامله می شود نیز کامال اسالمی و منطبق با شریعت 

است که ارزش آن به  1500 هزار میلیارد تومان می رسد.
ماهیت ایرانی اوراق »گام« در تامین مالی

وی همچنی��ن با اش��اره به اقبال س��رمایه گذاران از صندوق های بازار 

س��رمایه و رش��د این صندوق ها عنوان کرد: ام��روز ارزش صندوق های 
بازار س��رمایه به 180 هزار میلیارد تومان رس��یده که عدد قابل توجهی 
اس��ت. در حوزه بازار پول هم اعتقاد داریم با فعالیت شورای فقهی بانک 

مرکزی، شاهد گسترش فعالیت های این بازار خواهیم بود.
محمدی س��پس از تصویب اوراقی با نام اوراق »گام« در کش��ور خبر 
داد و گفت: اوراق گام ابزار بس��یار مفیدی است که به تازگی به تصویب 
رس��یده است. اوراق گام ماهیتا جنس ایرانی دارد و یک LC داخلی در 

آن نهفته است.
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار به نقش کلیدی اس��ناد خزانه 
اس��المی در کشور اش��اره کرد و گفت: امروز اسناد خزانه اسالمی برای 
دول��ت بس��یار مهم و حیاتی اس��ت و نه فقط در  تامی��ن مالی بلکه در 
مدیری��ت نرخ ها نیز کاربرد دارد. این اوراق همچنین تایید کمیته فقهی 
بانک مرکزی را دارد و بازار س��رمایه نیز به توس��عه و ترویج آن در بازار 

ثانویه کمک خواهد کرد.
به گزارش س��نا، رئیس س��ازمان حسابرسی نیز در این همایش حفظ 
ارزش پول را موضوع بس��یار مهمی خواند و گفت: سازمان حسابداری و 

حسابرسی اسالمی در بحرین تشکیل شده اما ما نقشی در آن نداریم.
موس��ی بزرگی اصل با بیان اینکه حس��ابداری و حسابرس��ی اسالمی 
پیش از این از حیث نظری و کاربردی مطرح شده بود، ادامه داد: تفاوتی 
که در این زمینه با کش��ورهای غربی داریم مربوط به س��ود اس��ت. در 
جامعه مس��لمان مردم به دنبال حداکثرسازی سود نیستند. چراکه سود 

متناسب با شرایط و اهداف محیط اقتصادی تعیین می شود.
رئیس س��ازمان حسابرسی همچنین با بیان اینکه سازمان حسابداری 
و حسابرسی اسالمی مدت هاست که در بحرین ایجاد شده است، گفت: 
متاس��فانه ما نقشی در این سازمان نداریم که دو مرکز تدوین استاندارد 
و کمیته ش��ریعت را برای بررسی پیچیدگی ها و تفاوت های معامالت در 

فقه شیعه و سنی ایجاد کردند.
به گفته بزرگی اصل، بانک های اس��المی با عدم مس��ئولیت مرزهای 
جغرافیایی برای جذب منابع مالی مواجه نیستند. دید جهانی نسبت به 

ابزارهای مالی اسالمی دارند.
کوتاه سازی مسیر تامین مالی با اوراق گام

همچنین روز گذشته نشس��تی دیگر در دانشگاه الزهرا در رابطه 
با تبیین نقش اوراق »گام« در تامین مالی برگزار ش��د. مدیرعامل 
فرابورس ایران در این نشست، مهم ترین ویژگی اوراق گام در زمینه 

تامی��ن مالی یک صنعت را کوتاه ک��ردن فرآیند تامین مالی عنوان 
ک��رد و گفت: به عنوان مث��ال اگر در زنجی��ره ارزش و تامین یک 
صنعت 10 ش��رکت داشته باشیم و محصول هر شرکت، مواد اولیه 
ش��رکت بعدی باشد، هنگامی که این ش��رکت ها برای تامین مالی 
به بانک و بازار س��رمایه مراجعه می کنند، فرآیند اخذ تسهیالت یا 
پذیرش در بازار س��رمایه و بهره گی��ری از ظرفیت های تامین مالی 

برای این شرکت ها در مجموع شاید چند ده ماه زمان ببرد.
به گفته امیر هامونی، اوراق گام می تواند این پروسه را به کمترین 
زمان ممکن کاهش ده��د و این امر مهمترین ویژگی این اوراق به 

شمار می رود.
 او درخص��وص مالحظات قانون��ی اوراق گام نیز گفت: مطابق با 
م��اده 2۶ قانون رفع موانع تولید، معامالت ثانویه تمامی اوراق باید 
در بازار س��رمایه انجام شود و از آنجا که یک ششم زمان مربوط به 
پروس��ه تامین مالی اوراق گام درخصوص تهاتر میان اجزای تامین 
در بازار پول صورت می گیرد؛ مابقی زمان حضور این اوراق در بازار 

سرمایه پنج ششم کل دوره تامین مالی آن خواهد بود. 
ب��ه گفته مدیرعامل فراب��ورس، دس��تورالعمل اجرایی پذیرش و 
معامالت اوراق گام تدوین شده که قرار است به تصویب هیات مدیره 

سازمان بورس برسد.
هامونی توضیح داد: همانگونه که درخصوص اسناد خزانه اسالمی 
اطالعات به س��مت س��پرده گذاری مرکزی می رود الزم است برای 
اوراق گام نی��ز  ای��ن کار ص��ورت بگیرد. در ح��ال حاضر اطالعات 
بیش از 70 هزار ش��رکت و پیمانکار مرتبط با اسناد خزانه اسالمی 
را داریم و اگر اطالعات اوراق گام نیز از طریق س��امانه های موجود 
تدوین ش��ود، بعد از ی��ک ماه می توانیم ای��ن اوراق را در فرابورس 

معامله پذیر کنیم.

رئیس سازمان بورس در »پنجمین همایش انجمن مالی اسالمی« از تصویب اوراق »گام« خبر داد

ارزش ۱۸۰ هزار میلیاردی صندوق های بازار سرمایه
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رضایتمندی در بخش تولید بیشتر شده است
استاندار تهران گفت باوجود همه سختی ها و مشکالت، توانستیم 

بخش تولید را بیشتر کنیم.
به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان، انوشیروان محسنی بندپی 
در آیین تقدیر از واحدهای نمونه اس��تان تهران اظهار کرد: باوجود 

همه سختی ها و مشکالت، توانستیم بخش تولید را بیشتر کنیم.
اس��تاندار تهران با اشاره به اینکه باتوجه به اینکه تولیدکنندگان، 
در ش��رایط ویژه تحریم، توانس��تند با تمام کمبود و سختی ها کنار 
آیند، افزود: افتخار می کنیم که تولیدکنندگان با تمام شرایط سخت 

توانستند روی پای خود بایستند.
محسنی بندپی با اش��اره به اینکه استاندارد را باید به عنوان یک 
مطالبه عمومی در افکار ترویج دهیم، گفت: خوشبختانه توانسته ایم 

شرایطی را فراهم کنیم که کیفیت، ارتقا یابد.
 او در ادامه از ش��عار، اس��تاندار ویدئویی؛ اس��تاندارد جهانی که 
امس��ال به عنوان روز جهانی اس��تاندارد نامگذاری شده خبر داد و 
گفت: استاندارد، ابزاری است که می توان آن را در همه ابعاد زندگی 

استفاده کرد.
اس��تاندار تهران در ادامه از ش��عار رونق تولید، برای رس��یدن به 
تولید و مبارزه با قاچاق کاال، گفت: تمام تالش مس��ئوالن آن است 
که تولی��دات خود را افزایش دهند و بتوانند ب��ا قاچاق کاال مبارزه 
کنند که این امر کیفیت کاالها را می طلبد چراکه اگر کیفیت پایین 

باشد گرایش به سمت قاچاق کاال بیشتر می شود.
 به گفته محس��نی بندپی، اداره کل اس��تاندارد، ب��ه عنوان اداره 

پیشرو و ارتقا بخشیدن به کیفیت است.

واردات برنج آزاد شد
 تکلیف برنج های واردشده قبل و بعد از آذر 

متفاوت است
براس��اس مصوبه وزارت صمت و ابالغی��ه گمرک، واردات برنج به 
کشور آزاد ش��د. این درحالی است که برنج های ثبت سفارش شده 
بعد از آذرماه به صورت عادی ترخیص ش��ده اما برنج های ثبت  شده 

قبل از این ماه همچنان باید در انبار باشند.
ب��ه گزارش تس��نیم،  مدیرکل دفت��ر واردات گم��رک،  نامه دفتر 
مقررات ص��ادرات و واردات و ضمائم مربوطه مبنی بر بالمانع بودن 
واردات برن��ج با اخ��ذ مجوزه��ای مربوطه و رعایت س��ایر مقررات 

عمومی صادرات و واردات را ابالغ کرد.
بر این اس��اس در صورتی که ثبت سفارش های صادره درخصوص 
برنج بعد از تاریخ 1 آذر ماه باشد وفق روال  قبل از ممنوعیت اظهار 
و تش��ریفات گمرکی آنها انجام و پس از اخذ مجوز قانونی و حقوق 

ورودی و کد رهگیری نسبت به ترخیص کاال اقدام شود.
همچنی��ن در ادامه این بخش��نامه آمده اس��ت، درخصوص ثبت 
س��فارش های صادره تا تاریخ اول آذرماه وفق مصوبه س��تاد تنظیم 
ب��ازار و با تعه��د مربوطه موضوع )نگهداری برن��ج در انبار و فروش 

تحت نظارت( اقدام شود.

نظارت بر واردات کاالهای دست دوم رایانه ای
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور )نصر( در نامه ای به رضا 
رحمانی،  وزیر صنعت،  معدن و تجارت، ضمن درخواس��ت نظارت بر 
واردات کاالهای دس��ت دوم حوزه  فناوری اطالعات،  برای کمک در 
تدوین آیین نامه یا دستورالعملی به این منظور اعالم آمادگی کرد.

به گزارش ایس��نا، ورود کاالهای دس��ت دوم و مستعمل به بازار 
کامپیوت��ر، آنقدر جدی ش��ده که نگرانی دس��ت اندرکاران واردات 
قانون��ی کاالهای کامپیوتری را به دنبال داش��ته اس��ت. به همین 
دلیل کمیس��یون سخت افزار س��ازمان نصر تهران، به بررسی آثار 
واردات بی رویه این کاالها پرداخته و نتیجه را به س��ازمان منتقل 

کرده است.
محمدباقر اثنی عش��ری، - رئیس نصر کشور - نیز براساس همین 
بررس��ی،  در نامه ای به وزیر صمت، ضمن تشریح مشکالت ناشی از 
واردات و اس��تفاده از کاالهای دس��ت دوم، پیش��نهاد کرده که اگر 
دس��تورالعمل مش��خصی در مورد این گونه کاالها وج��ود دارد، به 

سازمان نصر تهران اعالم شود.
وی اعالم آمادگی کرده که در صورت وجود نداش��تن رویه قانونی 
مشخص درخصوص این کاالها، سازمان نصر با همکاری تشکل های 
دیگ��ر فن��اوری اطالعات در تدوی��ن رویه قانونی وی��ژه این کاالها 
مش��ارکت کند. متن نامه اثنی عش��ری به رضا رحمانی، وزیر صمت 

به این شرح است:
»به اس��تحضار می رس��اند که خرید و فروش کاالهای دست دوم 
صن��ف تجهیزات رایانه ای سال هاس��ت که در س��طح کنترل ش��ده 
و با منش��أ تامین داخلی در کش��ور وجود داشته اس��ت، ولی اخیراً 
مشاهدات میدانی و بررسی های کمیسیون سخت افزار )از مجموعه 
کمیس��یون  های تخصصی این سازمان( نشان از واردات بی رویه این 
کاالها در حجم زیاد و با تسری به گروه های مختلف کاالیی از جمله 
محصوالت خانگی و اداری همچون لپ تاپ، مانیتور، دسکتاپ، دیتا 
پروژکت��ور، پرینت��ر و فتوکپ��ی و محصوالت امنیتی مانند س��رور، 

سوئیچ، ذخیره سازها و تجهیزات متعلقه دارد.
اص��والً خرید و ورود کاالهای مس��تعمل اگرچه ممکن اس��ت در 
نگاهی ساده  انگارانه، نوعی صرفه  جویی ارزی تلقی شده و عدم مقابله 
ب��ا آن، راه حلی کوتاه مدت برای رفع معض��ل تامین این نوع کاالها 
در ش��رایط بحران��ی فعلی به حس��اب آید، اما در مس��یر پیش رو و 
به دالیل زیر، موجی از مش��کالت اساس��ی در سیس��تم زیرساخت 
اطالعاتی-امنیتی کش��ور و نابسامانی در بازار متبوع خود را در پی 

خواهد داشت:
- ب��ا توجه ب��ه ن��وع نی��از، مصرف کنن��ده نهایی )ش��رکت ها و 
سازمان های دولتی و خصوصی( در ازای خرید این کاالها که عموماً 
جزو کاالهای سرمایه ای به شمار می آیند، قطعاً متضرر خواهند شد. 
معض��ل درصد خراب��ی باالی این تجهیزات، نیاز ف��راوان به قطعات 
یدکی وارداتی گران قیمت، عدم وجود شرایط مشخص برای گارانتی 
و خدم��ات پ��س از فروش و همچنی��ن شناس��نامه دار نبودن اکثر 
عرضه کنندگان و واردکنندگان ای��ن کاالها از مصادیق بارز تضییع 

حقوق مصرف کننده است.

اخبـــار

وزیر نیرو گفت توسعه تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، فرصت 
بزرگی برای تجارت خارجی است و طرفین، باید تعامل نزدیک تری داشته 

باشند.
به گزارش تسنیم، رضا اردکانیان در همایش تجارت با اوراسیا که صبح 
روز گذشته در س��الن خلیج فارس مرکز نمایشگاه های بین المللی تهران 
برگزار شد، گفت: امیدوارم این همایش زمینه توسعه بیش از پیش روابط 

اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اوراسیا را فراهم کند.
وی اضافه کرد: ایران و اتحادیه اوراسیا پس از چندین سال مذاکره، در 
اردیبهشت ۹7 موفق به امضای قرارداد تجاری در این زمینه شدند و دوره 

سه سال پیش رو از بعد اجرا و نتایج حاصله واجد اهمیت فراوانی است.
اردکانیان گفت: از همین االن مقدمات برای گسترش تجارت کشورهای 
عضو باید فراهم شود و ضروری است موانع اجرای دقیق موافقت نامه که از 

پنج آبان امسال رسما وارد مرحله عملیاتی شده مرتفع شوند.
وی افزود: بدون شک این موافقت نامه در صورت اجرای جدی، زمینه را 
برای گسترش مبادالت اقتصادی فراهم می کند و بدیهی است همگرایی 
اقتصادی به ویژه با کش��ورهای همس��ایه، جزو سیاست های اصلی نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران است. 
اردکانی��ان تاکید کرد: ش��کل گیری اتحادیه اوراس��یا نمون��ه خوبی از 
همکاری منطقه ای اس��ت و با گس��ترش آن، زمینه همگرایی کشورهای 
منطق��ه بیش از پی��ش به وجود می آی��د که در نتیجه، صل��ح و آرامش 

بیشتری برای منطقه به ارمغان می آید.
وزیر نیرو افزود: معتقدم با توس��عه کمی و کیفی این اتحادیه، می توان 
بازار بزرگی در منطقه ایجاد کرد چراکه سیاست اصولی جمهوری اسالمی 

بر توسعه روابط با همسایگان استوار بوده است.

اردکانی��ان اضافه کرد: ایران با داش��تن منابع غنی و توانمندی صنعتی 
و قرار گرفتن در مرکز بازاری وس��یع ش��ریک مناس��بی برای کشورهای 
عضو محس��وب می ش��ود و به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه غرب 
آس��یا با داشتن دسترسی وسیع به آب های گرم آزاد و اقیانوسی می تواند 
منافع این دسته از کشورها را پیوند دهد و برای تحقق این مهم و توسعه 
مناس��بات تجاری ضروری است به توسعه زیرساخت ها بپردازیم. عالوه بر 
رفع موانع تعرفه ای باید شفافیت و استانداردسازی صورت پذیرد و تجارت 

را وسعت بخشید.
وی تصری��ح ک��رد: در مجموع ما س��عی خواهیم کرد به س��مت ایجاد 
یک تش��کل قوی منطقه ای حرکت کنیم. در پی آن یک رابطه بلندمدت 
اقتصادی ش��کل گیرد و افق های جدیدی از همکاری در روابط بلندمدت 

اقتصادی کشورهای عضو به وجود آید.

اتحادیه اوراسیا فرصتی بزرگ برای تجارت خارجی ایران است

ب��ه گفته معاون وزیر صمت، با توجه به اینکه در عین تامین نیاز بازار 
داخل، توانس��ته ایم در ش��ش ماهه ابتدایی سال جاری معادل کل سال 
گذشته صادرات مس داشته باشیم، بنابراین تحریم های معدنی در ایران 

بی تاثیر بوده است.
ب��ه گزارش ایس��نا، خ��داداد غریب پور در حاش��یه مراس��م رونمایی 
از »س��امانه جام��ع مالی ش��رکت صنای��ع ملی مس ای��ران«، در جمع 
خبرن��گاران گفت: با توجه به اینکه اوضاع و ش��رایط ب��رای مس ایران 
خوب اس��ت، ۳10 میلیون یورو پروژه در این صنعت تا شب عید افتتاح 
خواهد ش��د. یک میلیارد و 800 میلیون یورو و 1۳ هزار میلیارد تومان 
پروژه نیز  آماده افتتاح است که این اتفاقات خوبی در حوزه صنایع مس 
به ش��مار می رود بنابراین چشم انداز ما در درازمدت برای سرمایه گذاری 

در صنعت مس مثبت بوده؛ چراکه این فضا به شدت در حال رونق بوده، 
پروژه های بس��یاری را در دست اجرا دارد و طرح های متعددی نیز برای 

آینده این صنعت تعریف شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امروز به همت ش��رکت 
ملی صنایع مس ایران، قیمت های تمام ش��ده از معدن تا محصول نهایی 
را می توان رصد کرده و وضعیت را به لحاظ انبارداری مورد بررسی قرار 
داد. در قالب س��امانه جامع مالی که از س��وی ملی مس طراحی ش��ده، 

می توان ارتقای شفافیت را هم در کنار سرمایه گذاری ها شاهد بود.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه تحریم صنعت مس در ایران شکس��ت خورده 
است، تصریح کرد: در شرایط تحریمی که دو بار بخش معدن کشور، از 
س��وی آمریکا در فهرست تحریم ها قرار گرفت، توانستیم در شش ماهه 

ابتدای س��ال ۹8، معادل کل سال گذشته، صادرات مس داشته باشیم، 
پس تحریم این صنعت در ایران معنا نداش��ته و تاثیرگذار نبوده اس��ت. 
بخش معدن و صنایع معدنی ایران در حال حاضر کامال پیشتاز در حوزه 
ارزآوری حرکت کرده و اکتش��افات در معادن نیز در کنار صادرات وارد 

عمل شده است.
ب��ه گفت��ه رئیس هیات عامل س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و 
صنای��ع معدنی ایران )ایمی��درو(، در رابطه با تغییر در عوارض صادراتی 
بخش ه��ای مختلف معدنی، با توجه به مازاد تولیدی که در کش��ور در 
زمینه کنسانتره مس نسبت به مصرف وجود دارد، توانایی صادرات کامال 
همزمان با تأمین بازار داخل وجود داش��ته و نظر وزیر صنعت، معدن و 

تجارت نیز برای تغییر عوارض صادرات این محصول نیز فراهم است.

رئیس س��ازمان اس��تاندارد گفت اس��تاندارد، تنها در حوزه کاال و خدمات به 
کار نمی آید و همین موضوع باعث ش��ده در س��طح دنیا این موضوع مورد بحث 

قرار گیرد.
ب��ه گزارش  باش��گاه خبرن��گاران جوان، نی��ره پیروزبخت در آیی��ن تقدیر از 
واحد های نمونه استان تهران، اظهار کرد: استاندارد می تواند به عنوان زیرساخت 
اقتصادی کش��ور به حس��اب آید و امید می رود که مش��کالت فعاالن اقتصادی، 

مرتفع شود.
او با اش��اره به اینکه اس��تاندارد، تنها در حوزه کاال و خدمات به کار نمی آید، 

تصریح کرد: این در حالی است که استاندارد در دنیا جای بحث دارد.

وی ادامه داد: جلس��ات متعدد ش��ورای عالی استاندارد کش��ور به فواصل کم 
برگزار می ش��ود ک��ه نش��ان دهنده اهمیت موض��وع اس��تاندارد و اهمیت دادن 
مس��ئوالن به آن اس��ت. پیروزبخت تصریح کرد: مباحث خودرو و تدوین س��ند 

یکپارچگی غذا در شورای عالی استاندارد به نتیجه رسید.
وی رش��د و توسعه اقتصادی کش��ور های اروپایی در اواخر دهه ۹0 میالدی را 
یادآور ش��د و  افزود در آن سال ها این کش��ور ها برای رهایی از مشکالت زیست 
محیطی و آب مورد اس��تفاده، با طراحی استاندارد های جدید، تولید فوالد را در 

کشورشان محدود و تمایل به استفاده از تولیدات کشورمان داشتند.
پیروزبخت بر پایه گذاری درس��ت صنعتی در هم��ه بنگاه های اقتصادی تاکید 

کرد و افزود: در حالی که در دهه های 80 و ۹0 بسیاری وزارتخانه ها و سازمان ها 
کارشناس��ان غیرمرتبط با موضوعات را به جلسات استاندارد می فرستادند، امروز 

همان ها به استاندارد ها معترضند.
وی همچنین بر لزوم اس��تفاده از بسته های حمایتی س��ازمان ملی استاندارد 
برای تولید تاکید کرد که حاصل جلس��ات مختلف این س��ازمان با س��ازمان ها و 

بخش خصوصی است.
این مس��ئول، به پیش��ی گرفتن صادرات از واردات با وجود همه مش��کالت و 
نارس��ایی ها اش��اره و آن را حاصل صبر و تحمل در برابر تحریم ها و سرلوحه قرار 

دادن اقتصاد مقاومتی برشمرد.

تحریم معادن ایران بی تاثیر است

استاندارد تنها در حوزه کاال و خدمات خالصه نمی شود

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

بازار داغ داللی سهمیه بنزین در جایگاه ها
کمتر از س��ه هفته پس از دو نرخی ش��دن بنزین و بازگش��ت نظام 
سهمیه بندی، در برخی نقاط تهران و شهرستان ها بازار خرید و فروش 

بنزین سهمیه ای به نرخ کمتر از ۳ هزار تومان داغ شده است.
به گ��زارش پایگاه خبری »عص��ر خودرو« به نق��ل از مهر، بیش از 
دو هفت��ه از افزایش و دو نرخی ش��دن بنزین و برق��راری دوباره نظام 
سهمیه بندی می گذرد. طی این مدت انتقادات زیادی به جوانب مختلف 
این طرح مطرح ش��ده است. کارشناس��ان برقراری مکانیزم فسادخیز 
بنزین دو نرخی و نظام س��همیه بندی را بازگش��ت به گذشته و دور از 
عدالت می دانند و معتقدند دولت به جای بازگش��ت به گذش��ته، باید 
با اصالح سیاست گذاری در حوزه سوخت، مکانیزم عادالنه تری را برای 

بازتوزیع منابع حاصل از اصالح قیمت پیش بینی می کرد.
تصمیم دولت برای اجرای سیاستی که هشت سال قبل آزموده شده 
و نقاط ضعف آن عیان ش��ده بود، در حالی اس��ت که طی س��ال های 
گذشته مراکز پژوهشی معتبر کشور، طرح ها و پیشنهادات متنوعی را 
جهت اصالح سیاس��ت دولت در این بخش ارائه کرده بودند و برخی از 
این پیشنهادات از سوی مسئوالن دولتی نیز مورد استقبال قرار گرفته 

بود.
به ادغان کارشناس��ان، مهمترین پاش��نه آشیل س��همیه بندی و دو 
نرخی ش��دن بنزین، فس��ادخیز بودن آن اس��ت؛ موضوعی که حسن 
روحانی در ابتدای دوره اول ریاس��ت جمه��وری خود نیز به آن اذعان 
داشت و به همین دلیل هم، بازار سوخت کشور را به سمت تک نرخی 

کردن و حذف کارت سوخت پیش برد.
اینک، کمتر از س��ه هفته پس از برقراری نظام س��همیه بندی و دو 
نرخی شدن بنزین، جایگاه های سوخت شاهد شکل گیری بازار خرید و 
فروش سهمیه هستند؛ بازاری که نرخ های آن متناسب با اینکه در ابتدا، 

میانه یا انتهای ماه قرار داشته باشیم، متفاوت است.
خبرنگار ما با خودروی شخصی به تعدادی از پمپ بنزین های پایتخت 
سر زد و به عنوان کسی که قصد سوخت گیری دارد، با جایگاه داران وارد 
گفت وگو شد؛ تقریبا در بیشتر آنها امکان سوخت گیری با بنزین آزاد با 

نرخی پایین تر از ۳هزار تومان وجود دارد.
ارزان هم داریم؛ گران نزنید

متصدی جایگاه: چند لیتر بزنم؟
خبرنگار: 10 لیتر

متصدی: با نرخ کمتر هم هست اگه می خوای!
خبرنگار: سهمیه ای ؟

متصدی: نه، آزاد.
خبرنگار: چند؟

متصدی: االن اینی که دارم 2800 تومنیه!
خبرنگار: کارت خودته؟

متصدی: نه
خبرنگار: کی از سهمیه اش سیر شده که حراج کرده؟

متصدی: زیاده، خب تاکس��ی ها سهمیه ش��ون تو م��اه از بین میره، 
مجبورن.

خبرنگار: 20 لیتر بزن، ولی باز گرونه.
متصدی: خواستی آخر ماه بیا 2 هزار تومنی هم هست؛ خودت کارت 

نداری؟
خبرنگار: دارم، 10 روز اول تمومه.

مامور: بیستم ماه به بعد بیا ارزون تر هم گیرت میاد.
متصدی یکی دیگر از جایگاه های س��وخت نیز گفت: اغلب بنزینی 
که خارج از کارت، اما کمتر از ۳هزارتومان عرضه می ش��ود، س��همیه 
تاکس��ی ها به خصوص تاکسی های دوگانه س��وز است، چراکه سهمیه 
سوخت تاکسی ها به ماه بعد منتقل نمی شود و همین محدودیت زمانی 
باعث ایجاد بازار قیمتی ویژه ای ش��ده اس��ت؛ به طوری که در روزهای 
ابتدای ماه، میزان فروش سهمیه کمتر و به همین دلیل نرخ این بنزین 
بعضا باالی 2500 اس��ت اما با نزدیک ش��دن ب��ه روزهای آخر ماه که 
تاکسی های بیشتری اقدام به فروش مانده سهمیه خود می کنند، نرخ 

این بنزین حتی تا 2 هزار تومان هم پایین می آید.

احتمال شماره گذاری نشدن بعضی خودرو ها
اس��تاندار تهران از احتمال شماره گذاری نشدن بعضی خودرو ها به 

علت ایجاد آالیندگی در شهر خبر داد.
آقای انوشیروان محسنی بندپی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری 
صدا و سیما، با بیان اینکه اقدامات کاهش آلودگی، در زمان مواجهه 
با این مش��کل نبود، بلکه از گذش��ته اتخاذ تصمیم شده بود، افزود: 
هر فصلی یک جلسه ای برگزار می شود و در اواخر تابستان، سوخت 

نیروگاه ها بررسی شد که از مازوت به گاز تغییر یابد.
وی بر اس��تفاده از گاز طبیعی در تمام نیروگاه های استان تهران 
برای کاهش آلودگی هوا تاکید کرد و گفت: جدی بودن معاینه فنی 
هم نظارت و هم نوع معاینه که از اس��تاندارد و ویژگی ای برخوردار 
باش��د که ما کمتر ش��اهد تردد خودرو های دودزا در شهر باشیم، از 

دیگر اقدامات برای کاهش آلودگی هواست.
آقای محس��نی بندپی توقف فعالیت معادن در مواقع اضطرار را از 
دیگر اقدامات استانداری تهران برای کاهش آلودگی هوا بیان کرد و 

افزود: همچنین از تردد کامیون ها در شب جلوگیری شد.
اس��تاندار تهران با بیان اینکه در روز های گذشته، پایداری هوا را 
داش��تیم، گفت: اما غلظت اکس��ید های ازت، مونوکسید کربن، زیر 
شاخص بوده، اما ذرات معلق زیاد بوده که باید وضعیت جوی پیش 

آید که این ذرات را از فضای تنفس خارج کند.
وی به وزش باد روز گذشته اشاره کرد و افزود: عصر دیروز با یک 
وزش باد 25 تا ۳0 متر در ثانیه، تمام ذرات معلق از س��طح تهران 

خارج شد، امروز هم این وضعیت تداوم دارد.
محس��نی بندپی ب��ا بیان اینکه اقدامات پیش��گیرانه برای کاهش 
آلودگ��ی هوا صورت گرفته اس��ت، گفت: س��ازمان اس��تاندارد هم 
تذکرات الزم را به س��ازندگان خودرو که در بررسی ها مقدار زیادی 
مصرف بنزین دارند ، داده ش��ده که در س��نوات بعدی شاید بعضی 
از خودرو ها ش��ماره گذاری نش��ود. وی اضافه کرد: اگر سازمان ملی 
اس��تاندارد خودروی��ی را زیر ش��اخص تش��خیص دهد، ب��ه نیروی 
انتظامی اعالم می کند تا درخصوص شماره گذاری آنها اقدام نشود.

آقای محس��نی بند پ��ی درخصوص وضعیت صب��ح دیروز هوای 
ته��ران گف��ت: ش��اخص آالیندگ��ی زی��ر 100 و مطلوب اس��ت و 
پیش بین��ی می ش��ود که فردا همی��ن وضعیت ادامه یابد تا ش��اهد 

فعالیت مدارس باشیم.

آزادس��ازی واردات خودرو از س��ال آینده صرفا گمانه زنی است؛ هرچند 
معتقدیم با توجه به تغییرات قیمت بنزین باید این مس��اله در دستور کار 
دولت قرار گیرد با این حال پیشنهاد جدی ما همچنان معطوف به استفاده 

از ارز ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از پرشین خودرو، بازار خودروهای خارجی از 
ابتدای سال ۹7 با چالش های جدی رو به رو شد این در حالی است که به 
نظر می رسید در سال ۹8 وزارت صنعت برنامه جدیدی در حوزه وارداتی ها 

برای ایجاد تعادل در بازار اتخاذ کند.
 بازار خودرو ایران که در دو سال اخیر یکی از سخت ترین و پرتالطم ترین 
س��ال ها را تجربه کرد و در حوزه تولید داخل و واردات با افزایش ش��دید 
قیمت ها مواجه ش��د این اتفاقات در شرایطی رخ داد که براساس آمارهای 
رس��می و در شرایط عادی س��الیانه 1.5 میلیون دستگاه خودرو در داخل 
کشور تولید و نزدیک به 70 هزار خودرو به ارزش تقریبی 2میلیارد دالر از 

مسیر واردات تامین می شد.
 ب��ا این حال به رغم مس��ائل موج��ود در بازار خ��ودرو و طرح برخی از 
پیشنهادات از سوی واردکنندگان برای باز شدن این مسیر، مخالفت دولت 
با رفع ممنوعیت واردات خودرو در سال جاری نیز ادامه یافت اما با تصمیم 
دولت درخصوص سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین باز هم شاهد طرح 

برخی موضوعات در ارتباط آزادسازی واردات خودرو هستیم، مطلبی که به 
گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو صرفا گمانه زنی است.

 با این حال این مقام مسئول در انجمن واردکنندگان معتقد است که با 
توجه به تغییرات قیمت بنزین باید آزادسازی واردات خودرو در سال آینده 

در دستور کار دولت قرار گیرد.
 شوک ناشی از تغییر نرخ بنزین بر بازار خودرو و رشد 

هیبریدی ها
 مهدی دادفر با اشاره به اینکه در صورت ادامه عرضه بنزین با تعرفه فعلی 
باید واردات خودرو آزاد ش��ود، به خبرنگار پرش��ین خودرو گفت: افزایش 
قیمت بنزین باید به طور منطقی موجب کاهش قیمت خودرو می شد، اما 
این اتفاق نیفتاد و این افزایش قیمت یک شوکی را به بازار وارد کرد حتی 
موجب افزایش قیمت برخی از خودروها به خصوص خودروهای هیبریدی 

در بازار شد.
 برنامه دولت برای واردات خودروهای هیبریدی 

با س��همیه بندی و افزایش قیمت بنزین در حالی استفاده از خودروهای 
هیبرید بیش از پیش مورد توجه کارشناسان این حوزه و بازار خودرو قرار 
گرفته اس��ت که به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با افزایش نرخ 
بنزین باید برخی تصمیمات مانند عرضه خودروهای هیبریدی در دستور 

کار دولت قرار گیرد و نسبت به کاهش تعرفه در این بخش ها اقدام شود.
 وی در عین حال با منطقی دانستن تصمیم دولت برای افزایش قیمت 
بنزین به خبرنگار پرش��ین خودرو، گفت: بنزین جزو سرمایه تجدیدناپذیر 
در کشور اس��ت و باید برای حفظ آن برای نسل های آینده اهتمام زیادی 
از س��وی مس��ئوالن صورت گیرد، اما همزمان با اج��رای این تصمیم باید 
خودروهای جایگزینی برای شرایط موجود معرفی شود که مردم به سمت 

این خودروها بروند.
 به گفته دادفر در 10 سال گذشته بخش مهمی از خودروهای تولیدی 
در کش��ور محصوالت پرتی��راژی بوده که همگی مصرفی بس��یار فراتر از 
استانداردهای جهانی داشته است و اجازه داده شده که سرمایه آیندگان با 
تولیداتی مثل پراید و پژو بسوزد در حالی که باید از سوخت به عنوان یک 

سرمایه بین نسلی به صورت بهینه استفاده شود .
 این کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره به اینکه تولید خودروهایی با 
مص��رف 12 و 1۴ لیتر در 100 کیلومتر اصال مفهومی ندارد، تصریح کرد: 
عرض��ه خودروهای وارداتی که اغلب مصرفی معادل ۹ تا 10 لیتر در 100 
کیلومتر را دارند نیز منطقی نیست و دولت باید اجازه واردات خودروهای 
زی��ر 1۳00 یا 1۴00 سی س��ی پریمیوم با پیمایش ش��ش لیتر در 100 

کیلومتر را بدهد.

تصمیم دولت برای مدیریت بازار خودرو در سال آینده چیست؟

رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل ش��ورای شهر تهران گفت با 
توجه به شرایط، افزایش کرایه های تاکسی تا پایان سال بعید است.

به گ��زارش پایگاه خبری »عص��ر خودرو« به نقل از تس��نیم، محمد 
علیخانی در حاش��یه جلس��ه روز گذشته شورای ش��هر تهران در جمع 
خبرنگاران درباره فیلتر دوده بر روی اتوبوس ها اظهار کرد: ما در گذشته 
نس��بت به نصب فیلترهای دوده مخالفت هایی را در صحن شورا داشتیم 

و درواقع صحبت ما حذف دالالن از خرید فیلتر دوده بود.
وی اف��زود: در ادامه نیز ش��اهد بودی��م که س��ازندگان اتوبوس های 
دوکابین متناس��ب با موتورهای اتوبوس ها، فیلترهایی را نصب کردند و 

خوشبختانه ما شاهد حذف دالالن از فرآیند فیلتر دوده هستیم.
رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل ش��ورای ش��هر تهران گفت: 

هم اکن��ون نیز دالالن از فرآیند خرید فیلترهای دوده حذف ش��ده اند و 
شرکت های س��ازنده اتوبوس های دوکابین، فیلترهای مناسبی را نصب 

می کنند که این کار نیز از محل اعتبارات شورا در سال 87 است.
علیخانی درباره وضعیت حمل و نقل عمومی و س��اماندهی آن گفت: 
براساس قانون دستگاه های مختلف در ارتباط با ساماندهی حمل و نقل 
وظیف��ه دارند و مصوبات زیادی را نی��ز در این زمینه داریم که البته در 
این مصوبه اصاًل وظایفی برای ش��هرداری پیش بینی نش��ده است و باید 
مجلس شورای اسالمی در نحوه اجرای قوانین وضع شده نظارت کند و با 

دستگاه هایی که به وظایف خود عمل نمی کنند، برخورد کند.
وی با اش��اره به اینکه مدیریت ش��هری درباره تعطیلی روزهای آلوده 
مس��ئولیتی را ن��دارد، گفت: ما زمانی که دوس��تان مان در حمل و نقل 

آمارهایی از کاهش آلودگی هوا ارائه می کردند به آنها گفتیم که باید در 
انتظار فصل پاییز ماند و آن زمان مش��خص می شود که یک طرح موفق 
ب��وده یا خیر و در واقع باید به این موضوع اش��اره کرد که یک طرح به 

تنهایی نمی تواند مشکل آلودگی را برطرف کند.
رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل ش��ورای ش��هر تهران درباره 
افزایش کرایه های حمل و نقل گفت: افزایش نرخ کرایه ها برای رانندگان 
بحق اس��ت به ه��ر حال باید ب��رای تامین رانندگان به فکر باش��یم که 
هم اکنون 12 تا 1۳ لیتر بنزین برای رانندگان تاکس��ی پیش بینی شده 
است و درخصوص افزایش کرایه های حمل و نقل بعید می دانم تا پایان 
س��ال افزایش یابد و پیش بینی می ش��ود که افزایش کرایه ها در س��ال 

آینده محقق شود.

نماین��ده ش��رکت پخ��ش فرآورده های نفت��ی منطقه کرم��ان گفت 
تصمیم گیران طرح س��همیه بندی بنزین براس��اس کالس و دسته بندی 
خودروها سهمیه بندی س��وخت را انجام داده اند و نمی دانند هر خودرو 

چه کاری انجام می دهد.
به گزارش ش��بکه اطالع رس��انی راه دانا، احمدعلی دهقان سرپرست 
معاونت امور اقتصادی اس��تانداری کرمان پیش از ظهر روز گذش��ته در 
جلس��ه س��تاد تنظیم بازار اس��تان کرمان در ارتباط با مشکل سوخت 
خودروه��ای پخ��ش کاال اظهار داش��ت: در ابت��دا باید آم��ار مربوط به 
خودروهایی که در پخش کاال مش��کل دارند مشخص شود و مهمترین 
نکت��ه توجه به عدم وجود جایگاه س��ی ان ج��ی در محورهای جنوبی 

اس��تان است. وی افزود: در ۴8 ساعت آینده واحدهای تولیدی، توزیعی 
و خدماتی موظف هس��تند مش��کالت مربوط به س��وخت را به سازمان 
صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان ارائه کرده تا جمع بندی آن به س��تاد 

تنظیم بازار مرکز گزارش شود.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری کرمان با اشاره به افزایش 
قیم��ت برخی از کاالها در پی افزایش قیمت بنزین بیان کرد: باید بازار 
را کنت��رل کرده و اج��ازه ندهیم افزایش قیمت در بخش کاال و خدمات 

صورت گیرد.
دهقان یادآور ش��د: اغلب اقتصاددانان کشور بر این عقیده هستند که 
افزایش قیمت س��وخت به طور متوس��ط 2تا ۳درصد در افزایش قیمت 

کااله��ا تاثیر می گذارد از ای��ن رو باید با سوءاس��تفاده کنندگان از این 
شرایط برخورد جدی صورت گیرد.

در ادامه این جلس��ه نماینده شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
کرمان ابراز داش��ت: تصمیم گیران طرح س��همیه بندی بنزین براس��اس 
کالس و دسته بندی خودروها س��همیه بندی سوخت را انجام داده اند و 

نمی دانند هر خودرو چه کاری انجام می دهد.
وی اف��زود: در طرح پیمای��ش، خودروهای درون ش��هری با توجه به 
سوخت و عملکرد شارژ می شوند ضمن آنکه جایگاه های سی ان جی در 
ماه های آینده در مس��یرهای شهرستانی جنوب استان افتتاح می شود و 

خودروها می توانند استفاده کنند.

افزایش کرایه های تاکسی تا پایان سال بعید است

نماینده شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان:

سهمیه  بندی بنزین بدون در نظر گرفتن کارکرد خودروها انجام شده است
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»هفتمین دوره نمایش��گاه تجهیزات و مواد آزمایش��گاهی ایران ساخت«، با 
حضور بیش از ۳50 ش��رکت و با ارائه بیش از ۹ هزار محصول در تاریخ  2۶ تا 

2۹ آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخب��گان، مدی��رکل دفت��ر هماهنگ��ی دان��ش، 
صنعت و ب��ازار، در تکمیل توضیح��ات پیرامون 
برنامه ریزی های انجام گرفته ب��رای برگزاری این 
نمایش��گاه اظهار کرد: از طریق ارائه وام با کارمزد 
کم به ش��رکت ها و نیز ارائه تخفیف به دانشگاه ها 
به عنوان خریداران محصوالت، س��عی کردیم از 
یارانه محوری به س��مت تس��هیل محوری حرکت 
کنی��م. این نمایش��گاه ب��ا حضور بی��ش از ۳50 
ش��رکت و با ارائه قریب به ۹ هزار محصول برای 
عرضه به دانش��گاه ها، مراکز علمی، س��ازمان ها و 
دس��تگاه های اجرای��ی و ش��رکت های خصوصی 

برگزار می شود.
وی ب��ا بیان اینکه هفتمین دوره نمایش��گاه تجهیزات و مواد آزمایش��گاهی 
ایران ساخت همزمان با »بیس��تمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری 
وزارت بهداش��ت« برگ��زار می ش��ود، گفت: در روز بیس��ت و شش��م آذرماه از 

پژوهش��گران و فناوران برگزیده کشوری در حضور مسئوالن و مقامات کشوری 
تجلیل به عمل می آید. نمایش��گاه شش��م تاکنون ح��دود 110 میلیارد تومان 
ف��روش محصول داش��ته که نزدیک به 25درصد این مبل��غ را معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری به عنوان »یارانه« به 

دانشگاه ها و مراکز علمی داده است.
وی با اشاره به آمار فعالیت های صورت گرفته 
در دوره های پیش��ین برگزاری نمایشگاه افزود: 
در مجموع محصوالت س��اخت ایران طی شش 
دوره برگزاری نمایشگاه، نزدیک به 500میلیارد 
تومان فروش داشته و خرید آنها عمدتاً از سوی 
محیط ه��ای آزمایش��گاهی و کارگاه��ی بوده، 
تجهیزات و مواد موردنیاز دانش��گاه ها نیز از این 

طریق تأمین شده است.
مجدالدین بیان کرد: این موضوع باعث شده 
زمینه ایجاد اشتغال برای حدود ۳ تا ۴ هزار نفر 
به صورت مس��تقیم فراهم شود. بیش از نیمی 
از ش��رکت های شرکت کننده در نمایشگاه که محصوالت خود را ارائه می کنند، 
ش��رکت های دانش بنیان در حوزه های مختلف الکترونیک، مکانیک، تجهیزات 

پزشکی و ... هستند.

مقره یا گیره چینی پایه عایقی اس��ت که ب��رای اتصال کابل های برق با برج 
انتقال برق ب��ه کار می رود. در خطوط انتقال نیرو الزم اس��ت هادی های تحت 
ولتاژ به نحوی از برج ها ایزوله شوند و برای این کار از مقره ها استفاده می شود.

اکنون یک ش��رکت دانش بنیان توانس��ته با 
فناوری بومی مقره هایی را تولید کند که عالوه 
ب��ر دارا ب��ودن قابلیت های ذکرش��ده می تواند 

کمیت های برق را نیز اندازه گیری کند.
به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
این مقره در اتوماس��یون توزی��ع، اندازه گیري 
کیفی��ت توان، ثب��ت اطالعات ولت��اژ و جریان 
ان��رژي  اندازه گی��ری   ،)DataLogger(
)کنتور(، فروش انرژی در انش��عابات دیماندی 
)مصرف کننده ه��ای س��نگین( و ثبات خطا در 

فیدرهای هوایی کاربرد دارد.
امیرناص��ر صیرفی��ان، مدیرعام��ل ش��رکت 

دانش بنیان »ایمن برق سیس��تم« از کاربردهای این سیستم گفت: اتوماسیون 
توزیع، ش��رکت های توزیع برق را قادر می سازد تا شبکه توزیع را بتوانند از راه 

دور مونیتور، هماهنگ و کنترل کنند.

ش��رکت های توزیع برقي که سیس��تم اتوماسیون توزیع را در محدوده تحت 
پوشش شان پیاده مي کنند، به منافعی همچون: بهره اقتصادی ناشي از عملکرد 
شبکه توزیع در محدوده اس��می طراحی شده، کاهش تلفات سیستم و کاهش 
میزان ع��دم رضایت )ش��کایات( مش��تریان 

)مصرف کنندگان( دست پیدا می کنند.
وی همچنین بیان کرد: منافع فوق با انجام 
موارد مونیتورینگ و ثبت اطالعات الکتریکي 
خطوط توزیع، کاهش توان رأکتیو در پست ها 
و خطوط توزیع به منظ��ور کنترل اتوماتیک 
بانک های خازنی سوییچ ش��ونده، آشکارسازي 
عی��وب در تجهیزات، گذرها و هارمونیک های 

شبکه و ... قابل دستیابي است.
این فع��ال فن��اور درب��اره خدم��ات قابل 
ارائ��ه توس��ط این ش��رکت بیان ک��رد: یکی 
از اصلی تری��ن معای��ب مقره های پرس��النی، 
شکنندگی آنها است. با در نظر گرفتن قیمت 
انواع مختلف مقره های پرس��النی و بوش��ینگ ها و احتمال باالی ترک خوردگی 
و لب پریدگی آنها روش مناس��بی جهت تعمیر که باعث جلوگیری از پرداخت 

هزینه باالی تعویض مقره است را ضروری می کند.

ایران مقره های اندازه گیری کمیت های برق تولید کردعرضه هزار محصول در هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

س��یزدهمین نشس��ت سراس��ری فن بازاره��ای منطق��ه ای و 
تخصصی کشور با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
و جمعی از فعاالن شبکه فن بازار سراسر کشور برگزار شد. سورنا 
س��تاری در این نشس��ت بر لزوم تولید محصول فناور با استفاده 
از س��رمایه گذاری بخش خصوصی تاکید کرد و روند کلی شبکه 

فن بازارهای کشور را رو به رشد ارزیابی کرد.
س��تاری در آغ��از این نشس��ت گفت: خوش��حالم که فرصتی 
پیش آمد تا در س��یزدهمین نشس��ت این ش��بکه سراسری نیز 
حضور داشته باشم، بنده همیشه درباره این زیست بوم صحبت 
کرده ام و بدون ش��ک فن بازارها، بخش تاثیرگذاری از زیست بوم 
نوآوری در کشور محس��وب می شوند. نکته مبنایی در این بین، 
این مس��ئله اس��ت که فناوری قرار است با سرمایه گذاری بخش 

خصوصی ایجاد شود و نه با بودجه بخش دولتی.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ضمن اشاره به تجارب 
کسب شده در گذش��ته اظهار کرد: تردیدهای جدی وجود دارد 
که ب��ا پول دولت بت��وان محصولی فناوران��ه مبتنی بر پژوهش 
تولی��د کرد. در واقع ب��ا بودجه دولتی به زحم��ت می توان یک 
محصول را توسعه داد، حمایت دولتی می تواند در نهایت تنها به 
عنوان کاهنده ریس��ک سرمایه گذاری عمل کند و وظیفه اصلی 

سرمایه گذاری برعهده بخش خصوصی است.
وی در ادام��ه افزود: ب��ا توجه به همکاری  ه��ای صورت گرفته 
می��ان وزارت صنع��ت، معدن و تجارت و تع��دادی از بروکرها و 
فن بازارهای اس��تانی، جا دارد که از مس��ئولین این وزارتخانه به 
وی��ژه آقای صالحی نیا معاون محت��رم وزارت صمت و مدیرعامل 
س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی تشکر کنم. این 
نهاد زیرس��اخت های خوب��ی را که با پول مردم ایجاد ش��ده در 
اختیار شبکه فن بازار ملی ایران قرار داده است و بخشی از نتایج 

امروز حاصل این همکاری است.
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری ضمن اظهار رضایت 
از فعالیت های انجام گرفته در ش��بکه فن بازار کش��ور اظهار کرد: 
خوشبختانه امروز شاهد عقد ۳2 قرارداد با حجم سرمایه گذاری 
بیش از ۹0 میلیارد تومان بودیم که نمونه ای است از فعالیت های 
امیدبخ��ش انجام گرفته در ش��بکه فن بازار. وقت��ی این حجم از 
فعالیت را با نشس��ت های اول و دوم ش��بکه فن بازارهای سراسر 
کش��ور مقایس��ه می کنیم، به وضوع شاهد یک رشد صعودی در 

این حوزه هستیم.
وی با اش��اره به تالش های انجام گرفته در دیگر حوزه ها افزود: 
همین نمودار و الگوی رشد در بخش شرکت های دانش بنیان نیز 
قابل تش��خیص است، در سال های اول با تعداد محدودی از این 
شرکت ها آغاز به کار کردیم و امروز شاهد حضور بیش از ۴000 
شرکت فعال دانش بنیان در عرصه های مختلف هستیم. مطمئن 
هس��تم که در نشست س��ال بعد فن بازارهای کشور شاهد رشد 

بسیار بیشتری در فعالیت این شبکه خواهیم بود.
مع��اون علمی و فناوری رئی��س جمه��وری در ادامه افزود: 
بخشی از این رشد ناشی از تغییر در فرهنگ و نوع نگاهی است 
که نس��بت به کلیت این زیست بوم و شرکت های دانش بنیان و 
فناور وجود دارد. فرهنگ حمایت از ش��رکت های دانش بنیان، 

جوانان فناور و زیس��ت بوم مبتنی بر دانش و نوآوری در کشور 
در حال توس��عه و نفوذ در سازمان ها و نهادهای مختلف است. 
ای��ن تفاوت در نگاه س��ازمان های مختلف دولتی را می توان از 
نوع تعامل آنها با اعضای مختلف زیست بوم متوجه شد و درک 

کرد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اش��اره به شرایط اقتصادی کشور 
افزود: واقعیت این اس��ت که مواردی مانند تحریم های یکجانبه 
کمک کرده اس��ت که نگاه به ت��وان داخلی و آزمودن روش های 
جدی��د مبتنی بر فناوری تقویت ش��ود. منتها بای��د به گونه ای 
برنامه ریزی کرد که در صورت کاهش محدودیت های بین المللی 
دوباره به عقب برنگردیم و ظرفیت سازی  های انجام  گرفته از بین 

نرود.
در حال حاضر یک ساختار وارداتی قوی در داخل کشور وجود 
دارد که به نوبه خود، یک زیست بوم قدرتمند وارداتی را تشکیل 
داده است. باید تالش کرد تا امکانات و داشته های این زیست بوم 
وارداتی در اختیار زیست بوم تولیدی کشور قرار گیرد و در جهت 

رشد این زیست بوم جایگزین عمل کند.
س��تاری در پایان با اش��اره ب��ه برنامه های حمایت��ی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری بیان کرد: در آینده حمایت 
از فن بازارها قطعاً بیش��تر خواهد شد، بنده به نوبه خودم موافق 
هس��تم که حمایت بخش دولتی از این شبکه افزایش یابد، ولی 
باید این موضوع مدنظر قرار گیرد که این همکاری باید در جهت 
کاهش ریسک باشد و قرار نیست که جای سرمایه   گذاری بخش 

خصوصی را بگیرد.
در آیین افتتاح س��یزدهمین نشس��ت سراس��ری فن بازارهای 
منطقه ای و تخصصی کشور، از ۳2 قرارداد سرمایه گذاری مبتنی 
ب��ر فناوری ب��ا ارزش بیش از ۹00 میلیارد ریال رونمایی ش��د. 
در این نشس��ت که در س��اعت هش��ت صبح ۹ آذرماه )1۳۹8( 
در س��اختمان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار 
ش��د، بر لزوم هماهنگی و هم افزایی بیشتر اعضا و فعاالن شبکه 

فن بازار سراسر کشور تاکید شد.
 همچنی��ن در ادامه این روی��داد، نمایندگانی از اس��تان های 
مختلف کش��ور به بیان دیدگاه ها و نظ��رات خود پرداختند و به 
صورت نمادین، تعداد هش��ت قرارداد س��رمایه گذاری با حضور 
مالکان و س��رمایه گذاران امضا شد. بخش دیگری از این نشست 
به اقدامات فن بازارهاي منطقه اي و بیان تجربیات حاصل ش��ده 
اختصاص دارد که تا ظهر یکش��نبه 10 آذرماه در پارک فناوری 

پردیس ادامه خواهد داشت.
الزم به ذکر است ش��بکه فن بازار ملي ایران با ابالغیه شوراي 
عال��ي انقالب فرهنگي و تحت نظ��ارت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری وظیفه ساماندهي فن بازارهاي عمومي و ایجاد 
فن بازارهای تخصصي در حوزه هاي اولویت دار کش��ور را به عهده 
دارد و تاکنون 20فن بازار منطقه ای در 20 اس��تان کش��ور و نیز 
دو فن بازار تخصصي در حوزه  های صنعت گاز و صنعت س��المت 
ایجاد ش��ده و نشست های سراسری فن بازارها به صورت دوره ای 
و در راس��تای هم��کاری و هم افزایی بین ای��ن فن بازارها برگزار 

می شود.

شـیائومی اطالعاتی در رابطه با درآمد سـه ماهه  سـوم سال ۲01۹ منتشـر کرد. طبق این 
اطالعات فروش گوشی های هوشمند شرکت با افت رو به رو شده است.

به گزارش زومیت، درآمدهای شـیائومی برای سه ماهه سـوم سال ۲01۹ بیش از هر زمان 
دیگر یعنی معادل 63/6 میلیارد دالر بوده اما نحوه رسیدن به درآمد بسیار جالب و عجیب 
اسـت. درواقع بخش عمده  این درآمد به دست آمده برای شیائومی از طریق اینترنت اشیا و 
تجهیزات خانه های هوشـمند بوده و در این میان فروش گوشـی  هوشمند در کسب درآمد 

مذکور در این مدت زمان با افت رو به رو شده است.

فروش گوشـی های شـیائومی هنوز هم بخش عمـده ای از این میزان فروش را داشـته و 
نزدیک به 5۹/4 میلیارد دالر از این درآمد از طریق گوشـی های هوشـمند بوده اما نسـبت 
به سال گذشـته آمار مذکور 8/7درصد کاهش داشته است. شیائومی 1/3۲ میلیون گوشی 
هوشـمند را در سـه ماهه  سـوم سـال ۲01۹ عرضه کرد و در بازار جهانی با ۲/۹درصد سهم 
بازار در جایگاه چهارم قرار دارد. دسـتگاه های اینترنت اشیا و سایر تجهیزات الکترونیکی 
مصرفی ۲۲/۲ میلیارد دالر از کل درآمد شیائومی را به خود اختصاص داده اند که این افزایش 
قابل توجه 4/44 درصدی نسـبت به سـال گذشته بوده است. از سـوی دیگر تلویزیون های 

حمایت از فن بازارها افزایش خواهد یافت

رکورد درآمد شیائومی در 3 ماهه سوم سال ۲۰۱۹ علی رغم افت فروش گوشی های هوشمند

دریچــه

پنجمین کنفرانس بین المللی »بازی های رایانه ای: فرصت ها و چالش ها« با نگاهی ویژه به بازی های درمانی، 
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مدل سازی رفتار کاربر، رویکرد فلسفی بازی های رایانه ای، شیوه های جذب مخاطب، بازاریابی و تبلیغات، نقش 
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اصول هنری در طراحی و ش��خصیت پردازی، بهینه س��ازی در تلفیق هنر و تکنیک روایت و بازی  نامه نویسی، 
بازی های جدی، بررس��ی نقش بازی های رایانه ای و ارائه  ایده های جدید در حوزه های خانواده، درمان و ارتقای 
سالمت جس��می و روحی، توسعه  صنعت گردش��گری، درمان اختالالت جسمی، توانبخشی شناختی، ترویج 
ارزش های دفاع مقدس، ترویج آموزه های مذهبی و قرآنی نیز در این کنفرانس مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد.
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دبیر س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
در جم��ع مدیران و سیاس��ت گذاران صنایع دارویی کش��ور با اش��اره به اینکه 
دانش بنیان های زیس��تی بازیگران فعال زیس��ت بوم فناوری و نوآوری هستند، 

گف��ت: براس��اس آماره��ای موج��ود، ۶0درصد 
ص��ادرات دانش بنی��ان کش��ور مربوط ب��ه حوزه 
زیست فناوری اس��ت. به گزارش مرکز ارتباطات 
و رواب��ط عموم��ی معاون��ت علم��ی و فن��اوری 
ریاست جمهوری زیس��ت فناوری علمی است که 
پتانسیل و توانمندی باالیی برای ارزش آفرینی و 
ثروت زایی در دنیا دارد و این علم نافع مورد توجه 
ویژه کش��ورها قرار گرفته است. این علم به روز و 
پرطرفدار در ایران هم با اس��تقبال دانشجویان و 
جوانان ایرانی مواجه ش��ده است و هر سال تعداد 
باالیی از این رشته فارغ التحصیل می شوند. ستاد 
توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری هم که یک��ی از متولیان این 

حوزه اس��ت با اجرای برنامه های مختلفی س��عی در توس��عه این علم کاربردی 
در کش��ور دارد. یک��ی از حوزه های تخصصی و پیش��رفته ای��ن عرصه، صنعت 
دارو اس��ت؛ صنعتی که رابطه مس��تقیمی با سالمت انس��ان دارد. ستاد توسعه 

زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری نی��ز در این حوزه 
ورود ک��رده و با معرفی دانش بنیان های کارب��ردی و تاثیرگذار قدم های بلندی 
در راس��تای توسعه صنعت دارویی کشور برداش��ته است. یکی از این اقدامات، 
حمایت از برگزاری نشس��ت هم اندیشی روسای 
مراک��ز تحقیق��ات داروی��ی در دانش��گاه علوم 
پزشکی ایران با حضور مدیران و سیاست گذاران 
صنایع دارویی کش��ور است. »بیش از  50درصد 
معافیت مالیاتی درآمد شرکت های دانش بنیان 
و همچنین ۶0درصد صادرات این حوزه مربوط 
به زیس��ت فناوری است.« مصطفی قانعی که در 
جمع مدیران و سیاس��ت گذاران صنایع دارویی 
حضور یافته بود، با اش��اره ب��ه این نکته گفت: 
ب��ا توجه ب��ه فعالی��ت خ��وب دانش بنیان های 
دارویی در کش��ور می توانیم مدعی ش��ویم که 
ایران در حوزه زیست فناوری رشد بسیار خوبی 
داش��ته اس��ت. بنا به گفته دبیر س��تاد توسعه 
زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه ایران در حوزه 
زیست فناوری پزش��کی قابل قبول و مناسب است و با کمک متخصصان بومی 

کشور توانسته ایم در کنار تامین نیازهای داخلی به صادرات هم فکر کنیم.

شکست س��نج یا رفرکتومتر دس��تگاهی اس��ت که کاربرده��ای آن در صنایع 
غذای��ی، داروی��ی و ش��یمیایی برای تعیین ن��وع ماده و غلظت وبریکس اس��ت. 
این دس��تگاه از قابلیت اندازه گیری ضریب شکس��ت نور و نیز پارامتر »بریکس« 

ب��رای یک محل��ول برخوردار اس��ت. ب��ه گزارش 
مرکز ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمه��وری ش��رکت دانش بنیان 
»کنت��رل سیس��تم خاورمیان��ه« در زمینه ه��ای 
اتوماس��یون صنعت��ی، اب��زار دقی��ق، الکترونیک 
و اپتوالکترونی��ک ب��ا ه��دف ارتقا، بومی س��ازی و 
بهره گیری از فناوری های نوین مشغول به فعالیت 
است. وهاب سلگی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
»کنترل سیس��تم خاورمیانه« گفت: این ش��رکت 
محص��والت مختلف��ی از جمل��ه رفرکتومتر این-

الین، رفرکتومتر آزمایشگاهی، کانداکتیویتی متر 
این-الی��ن، فلومتر الکترومغناطیس��ی، رفرکتومتر 
پرتابل، کانداکتیویتی متر آزمایشگاهی، مولتیمتر 

آزمایش��گاهی و فلیم فتومتر را تولید می کن��د. وی درباره یکی از چند محصول 
تولیدی این شرکت به نام رفرکتومتر این-الین پریسماتک گفت: این دستگاه یک 
Real-( سنس��ور اپتوالکترونیکی اس��ت که همزمان با عبور محلول از یک مجرا

Time(، غلظت آن را در واحد Brix% اندازه گیری می کند. سلگی ادامه داد: این 
سنس��ور قادر است غلظت محلول مذکور را، با ارسال سیگنال های کنترلی برای 
کاراندازه��ای صنعتی متداول به ط��ور اتوماتیک کنترل کند. به گفته مدیرعامل 
شرکت »کنترل سیس��تم خاورمیانه« مهمترین 
مزیت استفاده از رفرکتومتر )بریکس متر( این-
الین، افزایش س��رعت پاس��خ دهی ب��ه تغییرات 
غلظت محلول در حین انجام فرآیند تولید است. 
یک��ی از کاس��تی های مه��م در رفرکتومترهای 
)بریکس مت��ر( این-الین موجود این اس��ت که 
برای کنترل غلظت نیازمند کنترل کننده خارجی 
است. سلگی بیان کرد: پس از اندازه گیری غلظت 
محلول در پروس��ه توس��ط رفرکتومتر، برحسب 
غلظت اندازه گیری ش��ده، یک سیگنال خروجی 
آنال��وگ با ان��دازه 20mA-۴  برای یک کنترلر 
دیگر مانند PLC  ارس��ال مي ش��ود و کنترلر، با 
کنت��رل کاراندازها سیس��تم را در حالت مطلوب 
ق��رار می دهد اما در رفرکتومتر این-الین پریس��ماتک کاربر می تواند مس��تقیما 
و ب��دون اس��تفاده از هرگون��ه کنترلر دیگری پروس��ه موردنظر را با اس��تفاده از 

خروجی های PID آنالوگ، رله ای و دیجیتال کنترل کند.

محصول دانش بنیان ایران به 4 کشور جهان صادر شدسهم قابل توجهی از صادرات دانش بنیان  به زیست فناوری می رسد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و ش��هردار تهران با امضای دو تفاهم نامه 
همکاری، برای »شناسایی پهنه های شهری برای ایجاد مراکز نوآوری« و همچنین 

را ه اندازی»مرکز نوآوری فناوری های پیشرفته حمل و نقل« توافق کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، صبح روز گذشته و در حالی 
که تهران، یکی از آلوده ترین روزهای خود را تجربه می کرد، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری و ش��هردار پایتخت برای کمک به حل معضل آلودگی هوا با ورود 
فناوری های پیشرفته   و توسعه این فناوری ها به دست استارت آپ ها، توافق کردند.

دو تفاهم نامه همکاری، بر دو موضوع »ایجاد زیرساخت برای خودروهای پیشرفته 
با ایجاد یک مرکز نوآوری« و همچنین »شناس��ایی و توس��عه پهنه های نوآوری« 

توسط سورنا ستاری و پیروز حناچی امضا شد.
استارت آپ ها و دانش بنیان ها پایتخت را هوشمند می کنند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراس��م از نقش قابل توجهی که 
شرکت های دانش بنیان در حل مشکالت شهری ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، 
به مدد نوآوری دارند، گفت و ادامه داد: پایتخت، ظرفیت بالقوه خوبی برای تبدیل 
ش��دن به ش��هر هوش��مند دارد و باید زیست بومی فراهم ش��ود تا این استعداد به 
کس��ب وکار نوآورانه بدل شود. کسب وکارهایی که قدرت گرفته از خالقیت جوان ها 

است و می توانند از معضالت شهری، ثروت و اشتغال خلق کنند.
ستاری با بیان اینکه تهران هم اکنون نیز در میان پایتخت های فناور و هوشمند 
جهان جای دارد، افزود: براس��اس گزارش شاخص های جهانی نوآوری)Gii( تهران 
هم اکنون در میان 50 ش��هر برتر فناور جهان جای دارد. هفته گذشته نیز گزارش 
مفصلی در شورای شهر تهران با محوریت تهران و شهر هوشمند ارائه دادم. معتقدم 
تهران از ظرفیت و صالحیت باالیی برای تبدیل ش��دن به یک ش��هر هوش��مند و 
نوآور برخوردار است که به مدد نوآوری جوانان خالق و نوآور فعال در شرکت های 

دانش بنیان و استارت آپ ها عینی و عملی می شود.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری، توس��عه ناحیه های ن��وآوری را یکی از 
الزمه های زیس��ت بوم نوآوری پایتخت و رسیدن به شهر هوشمند دانست و گفت: 
بخش خصوصی با س��رمایه گذاری روی این پهنه ها، ضمن کمک به حل مشکالت 
ش��هر و ایجاد اشتغال، به درآمدزایی می رسد. کارخانه نوآوری آزادی نوآوری، یکی 
از نمونه های مثال زدنی از این پهنه ها است که موفق شد ضمن ایجاد اشتغال برای 
بیش از ۳500 جوان خالق، راه را برای حل مشکالت شهری و خلق نوآوری از دل 

اماکن فرسوده، فراهم کند.
رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان با بیان اینک��ه مراکز نوآوری با 
نقش آفرینی ش��هرداری ها و عزم مردم جامعه برای حمایت از فعاالن زیس��ت بوم 
نوآوری به رونق می رس��ند و مش��کالت را حل می کنند، اظه��ار کرد: این پهنه ها 
ضمن افزایش تولید ناخالص داخلی)GDP( کشور را به سوی توسعه پایدار سوق 

می دهند.
س��تاری با بیان اینکه ش��هرداری ها در تجاری س��ازی نوآوری های دانش بنیان 
و اس��تارت آپی نقش مهمی ایفا می کنند، افزود: ش��هرداری ها از بازار بسیار بکر و 
گسترده ای برخوردار هس��تند که می توانند در اختیار کسب وکارهای دانش بنیان 
استارت آپی قرار دهند. با این کار، ضمن اینکه محل درآمد جدیدی خواهند داشت، 
گامی جدی در حل مش��کالت ش��هری برمی دارند؛ امیدوارم با حمایت و همکاری 
شهرداری تهران برای بازارسازی و پیشرفت فناوری های شهری، گام مهمی برداشته 

شود.
از ظرفیت استارت آپ ها برای توسعه شهری استفاده می شود

شهردار تهران نیز در این مراسم، با بیان اینکه تمرکز اصلی ایجاد مرکز نوآوری 
بر روی موتورس��یکلت های برقی اس��ت اما خودروها و اتوبوس های برقی نیز مورد 
توج��ه این مرکز نوآوری قرار دارد، اظهار ک��رد: 10درصد از آلودگی تهران مربوط 
به موتورس��یکلت های کاربراتوری اس��ت. بیش از ۳میلیون دستگاه از این موتورها 

در تهران تردد می کنند که در تولید ذرات معلق و آلودگی شهر تأثیر زیادی دارند.
حناچی، از توس��عه فناوری وسایل نقلیه الکتریکی با آالیندگی پایین به عنوان 
مح��ور فعالیت این مرکز نوآوری گفت و ادام��ه داد: تالش می کنیم که کارخانه ها 
و دارندگان موتورهای دوچرخ کاربراتوری را تش��ویق کنیم تا به استفاده از وسایل 
پیش��رفته و با آالیندگی کمتر روی آورند. این مرکز نوآوری در زمینه خودروهای 

بدون سرنشین هم نقش آفرینی خواهد کرد.
وی همچنین شناسایی پهنه ها و اماکن دارای ظرفیت شهر تهران برای بدل شدن 
به مراکز نوآوری را محور تفاهم نامه دوم عنوان و ابراز کرد: براساس این تفاهم نامه، 
مطالعه روی ش��هر تهران برای شناس��ایی مکان هایی که پتانسیل تبدیل شدن به 
پهنه های نوآوری را دارند، آغاز و زمینه برای تجهیز و تغییر کاربری آنها به مراکز و 
پهنه های نوآوری آغاز می شود. تهران دارای ظرفیت های بسیار خوبی برای پیشرفت 
و قرار گرفتن در صدر شهرهای هوشمند است و با شناسایی و راه اندازی این مراکز، 
حرکت پایتخت به س��وی پیش��رفت و هوشمندی با سرعت بیشتری ادامه خواهد 

یافت.
ش��هردار تهران، با بیان اینکه هم اکنون تعدادی از این پهنه ها به صورت پایلوت 
شناسایی شده است، افزود: تالش می کنیم با استفاده از نیروی انسانی جوان، نخبه و 
خالق، مشکالت شهری را حل کنیم و تهران را به سوی یک شهر نوآور پیش ببریم.

حناچی با بیان اینکه پایتخت کشور اکنون در مسیر هوشمندی و توسعه پایدار 
است، از ارائه الیحه شهر هوشمند به شورای شهر تهران خبر داد و اظهار کرد: اخیرا 
در کنفرانس جهانی اسمارت سیتی که به میزبانی شهر بارسلون، برگزار شد، تهران 
با شش کالنشهر دیگر به رقابت پرداخت و از تالش های پایتخت کشور برای حرکت 

به سوی هوشمندی تقدیر شد.
ظرفیت حمل و نقل هوشمند و پاک افزایش می یابد

منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری 
نیز در این نشست گفت: در تفاهم نامه با هدف ایجاد مرکز نوآوری حمل و نقل، بر 
دو محور حمل و نقل هوشمند با استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی و دوگانه سوز و 

همچنین خودروهای بدون سرنشین توجه شده است.
 منطقی با بیان اینکه توس��عه خودروهای اشتراکی به عنوان یکی از مؤلفه های 
شهر هوش��مند، کاری است که به کمک شهرداری محقق می شود، عنوان کرد: با 
توس��عه حمل و نقل اشتراکی ضمن آنکه می توانیم حوادث درون شهری را کاهش 

دهیم، بخش عمده ای از آلودگی و ترافیک نیز کاهش می یابد.
امضای ۲ تفاهم نامه همکاری برای حرکت تهران به سوی پاکی 

و هوشمندی
نخس��تین تفاهم نامه همکاری مش��ترک که توس��ط معاون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهوری و شهردار تهران امضا شد، به حمایت از »مرکز نوآوری حمل و نقل 
پیشرفته، اختصاص داشت. حمایت از مرکز نوآوری پویا و اثرمند که شتاب دهنده ها، 
ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ های حوزه حمل و نقل ش��هری را جذب، 
سازماندهی و حمایت کند، محور این تفاهم نامه همکاری است. طراحی و ساخت 
و تجاری سازی وسایل نقلیه برقی مانند دوچرخه موتورسیکلت، خودرو و اتوبوس و 
همچنین وسایل نقلیه پیشرفته بدون سرنشین با کاربری شهری، از محورهای این 

تفاهم نامه همکاری است.
همچنی��ن تفاهم نامه همکاری دیگری با محوریت ایجاد و گس��ترش پهنه های 
نوآوری در تهران با بهره گیری از الگوی موفق ناحیه نوآوری ش��ریف منعقد ش��د. 
براساس این تفاهم نامه همکاری مکان های مناسب برای شکل گیری پهنه نوآوری 
در گستره پایتخت، با پروژه مطالعاتی امکان سنجی استقرار پهنه های نوآوری انجام 
می ش��ود. در این پروژه با مطالعه محدوده های دانشگاه ها کارخانه های نیمه فعال یا 
تعطیل ش��ده، محدوده های تاریخی و دیگر ظرفیت های شهر تهران در مدت ۹ ماه 

بررسی و سند پهنه های نوآوری تهران تدوین می شود.

فروش گوشـی های شـیائومی هنوز هم بخش عمـده ای از این میزان فروش را داشـته و 
نزدیک به 5۹/4 میلیارد دالر از این درآمد از طریق گوشـی های هوشـمند بوده اما نسـبت 
به سال گذشـته آمار مذکور 8/7درصد کاهش داشته است. شیائومی 1/3۲ میلیون گوشی 
هوشـمند را در سـه ماهه  سـوم سـال ۲01۹ عرضه کرد و در بازار جهانی با ۲/۹درصد سهم 
بازار در جایگاه چهارم قرار دارد. دسـتگاه های اینترنت اشیا و سایر تجهیزات الکترونیکی 
مصرفی ۲۲/۲ میلیارد دالر از کل درآمد شیائومی را به خود اختصاص داده اند که این افزایش 
قابل توجه 4/44 درصدی نسـبت به سـال گذشته بوده است. از سـوی دیگر تلویزیون های 

هوشـمند و لپ تاپ های شـیائومی به تنهایی 8۲4 میلیون دالر درآمد برای این شـرکت به 
ارمغان آورده اند. گسترش جهانی شیائومی ثمربخش است و درآمدهای خارج از کشور این 
شـرکت تا ۲/17درصد افزایش یافته و تقریبا نیمی از کل گردش مالی را برای سه ماهه  سوم 
سال تشکیل می دهد. سود خالص این شرکت برای ۹ ماه اول سال ۲01۹ به 3/1 میلیارد دالر 
رسـیده که این میزان درآمد 1/37درصد افزایش را نسـبت به سال گذشته به همراه داشته 
است. درواقع شیائومی در سال ۲018 در مدت یک سال به سود خالص 1.3میلیاردی رسیده 

اما امسال در ۹ ماه به این میزان درآمد رسیده است.

با توافق میان شهرداری تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تهران ۲ گام به سوی شهر هوشمند و پاک پیش رفت

رکورد درآمد شیائومی در 3 ماهه سوم سال ۲۰۱۹ علی رغم افت فروش گوشی های هوشمند

یادداشـت

اولین نمایش��گاه فرصت های س��اخت داخ��ل و رونق تولید با ه��دف قطع حلقه های 
وابستگی به واردات در شیراز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان فارس از 
برگزاری اولین نمایش��گاه  فرصت های  س��اخت داخل و رون��ق تولید )قطع حلقه های 
وابس��تگی بنگاه های تولیدی به قطعات و مواد اولیه  وارداتی( در محل دائمی نمایشگاه 

بین المللی فارس – شیراز در تاریخ 1۳ تا  1۶ آذرماه  خبر داد.
حمیدرض��ا ایزدی درخصوص این نمایش��گاه گفت: نظر به اهداف و برنامه های دولت 
تدبیر و امید در جهت توسعه اقتصادی و رفع نیازمندی ها توسط تولیدکنندگان داخلی 
و شرکت های دانش بنیان و اینکه کشور بیش از پیش به ابتکار، خالقیت و دستاوردهای 

علمی و تخصصی نیازمند است، این نمایشگاه به مدت چهار روز دایر است.

نمایشگاه فرصت ساخت و رونق تولید 
در فارس برگزار می شود



اینس��تاگرام یکی از مش��هورترین پلتفرم های اجتماعی در سراسر دنیا محسوب 
می ش��ود. امروزه تقریبا تمام مردم دنیا در این ش��بکه اجتماعی حضور فعال دارند. 
وقتی شمار کاربران یک پلتفرم باال باشد، جلب نظر برندها امری طبیعی خواهد بود. 
به همین خاطر اکنون میلیون ها برند در اینس��تاگرام فعالیت رسمی دارند. آیا شما 
به عنوان کارآفرین یا صاحب یک کسب و کار تا به حال ایده جلب نظر کاربران یا 
ترغیب آنها برای خرید در اینستاگرام را داشته اید؟ بسیاری از برندها در عمل فعالیت 
هدفمندی در شبکه های اجتماعی ندارند. آنها فقط به دلیل حضور سایر برندها اقدام 
ب��ه فعالیت در این فضا می کنن��د. بدون تردید چنین الگویی برای موفقیت در بازار 
کسب و کار سودمند نخواهد بود. اگر هنوز فعالیت بازاریابی و تبلیغاتی هدفمندی در 

اینستاگرام ندارید، اکنون باید روند جهت گیری برندتان را تغییر دهید. 
مشتریان بالقوه یک برند در شبکه های اجتماعی شامل کاربران عالقه مند به آن 
برند هس��تند. این کاربران تمایل باالیی به تعامل با برند موردنظر نش��ان می دهد. 
ب��ه این ترتیب تیم بازاریابی آن برند امکان اس��تفاده از اطالعات این کاربران برای 
جلب نظرشان به منظور خرید را خواهند داشت. براساس گزارش رسمی فیس بوک 
نزدیک به 80درصد از کاربران اینستاگرام دست کم یک اکانت تجاری را فالو دارند. 
این امر بیانگر عالقه کاربران به حضور برندها در اینس��تاگرام اس��ت. همچنین باید 
نقش پلتفرم های آنالین در افزایش انگیزه کاربران برای خرید را نیز مدنظر داشت. 
جال��ب اینکه 75درصد از کاربران اینس��تاگرام تمایل باالیی به خرید مس��تقیم از 
طریق اینس��تاگرام دارند، بنابراین برندها فرصت بسیار مناسبی در راستای افزایش 

درآمدشان با فعالیت مناسب در این فضا خواهند داشت. 
اگر برند ش��ما فعالیت مناسبی برای جلب نظر کاربران در اینستاگرام ندارد، باید 
به سرعت دست به کار شوید. در غیر این صورت رقبا به سرعت از شما جلو خواهند 
زد. هدف اصلی من در این مقاله بررسی شیوه های بازاریابی و تبلیغات در اینستاگرام 
و جلب نظر کاربران به برندمان و فروش بیشتر است. در ادامه این موضوع در قالب 

10 بخش مجزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تکنیک های جلب نظر کاربران در اینستاگرام

خوش��بختانه مقاالت و کنفرانس های زیادی ب��ا محوریت بازاریابی و تبلیغات در 
سراس��ر دنیا در دسترس است. نکته مهم در این میان ترکیب بهترین ایده های هر 
مقاله یا کنفرانس است. من در ادامه به برخی از بهترین و تاثیرگذارترین تکنیک ها 

در این زمینه اشاره خواهم کرد. 
1. استفاده از تبلیغات اینستاگرامی

س��اده ترین راه��کار برای جلب توجه بیش��تر و تاثیرگذاری ب��ر روی کاربران در 
اینستاگرام استفاده از گزینه تبلیغات است. اینستاگرام با توجه به آگاهی از حضور 
شمار باالیی از برندها در پلتفرمش اقدام به طراحی نمونه های ویژه تبلیغاتی کرده 
است. به این ترتیب برندها فرصت جمع آوری اطالعات موردنیازشان از کاربران هدف 
را خواهند داشت. نکته مهم در اینجا حفظ حریم خصوصی کاربران در این فرآیند 
است. به این ترتیب خبری از نقض حریم شخصی کاربران به منظور کسب اطالعات 
موردنیاز برندها نخواهد بود. به عبارت دیگر، روند تبلیغات رس��می در اینس��تاگرام 
بیشتر شباهت به جمع آوری اطالعات از کاربران همراه با کسب رضایت شان دارد. 

مزیت اصلی همکاری با اینستاگرام در زمینه تبلیغات امکان استفاده از داده های 
معتب��ر درباره کاربران اس��ت. در غیر این صورت ما باید به طور ش��خصی اقدام به 
جمع آوری اطالعات موردنیازمان کنیم. یکی از نمونه های موفق در زمینه تبلیغات 
با همکاری اینس��تاگرام مربوط به آژانس خدمات امالک HomeSnap است. این 
گروه با همکاری اینس��تاگرام اس��توری های تبلیغاتی متعددی طراحی کرده است. 
اینس��تاگرام نیز اس��توری های موردنظر را همراه با سایر اطالعات جانبی در بخش 
جست وجوی بسیاری از کاربران قرار داده است. به این ترتیب شمار باالیی از کاربران 
عالقه مند به حوزه خدمات امالک به سوی این برند جلب شده اند. کاربران در صورت 
تمایل به کس��ب اطالعات بیش��تر درباره این گروه امکان مراجعه به لینک جانب و 
درج اطالعات شان را دارند. به این ترتیب هم کاربران اطالعات دقیق درباره خدمات 
 HomeSnap امالک در منطقه محل سکونت ش��ان دریافت می کنند، هم آژانس

موفق به دریافت اطالعات موردنیاز از مشتریان هدفش خواهد شد. 
اگر ش��ما نیز مایل به طراحی تبلیغات رس��می در اینستاگرام هستید، ابتدا باید 
اکانت کسب و کار داشته باشید. این امر با تغییر ساده اکانت شخصی به کسب و کار 
در بخش تنظیمات امکان پذیر خواهد ش��د. نکته بعد انتخاب یک اکانت فیس بوک 
به عنوان پش��تیبان اس��ت. تمام امور تبلیغاتی در اینستاگرام به پشتوانه فیس بوک 
مدیری��ت می ش��ود بنابراین تبلیغات بدون داش��تن اکانت مطمئ��ن در فیس بوک 
خطرهای زیادی به همراه خواهد داش��ت. امروزه بس��یاری از بخش های فعالیت در 
اینستاگرام مانند مدیریت تبلیغات یا حتی طراحی آنها بدون فیس بوک امکان پذیر 

نیست. 
اگر برند ش��ما برنامه دقیقی برای جم��ع آوری اطالعات کاربران هدفش دارد، باز 
هم نیاز به اکانت فیس بوک احساس خواهد شد. امروزه تمام اطالعات دقیق درباره 
اکانت های تجاری اینستاگرام در فیس بوک قابل مشاهده است بنابراین باید اکانت 

رسمی فیس بوک برای فعالیت کاربردی در اینستاگرام داشته باشید.
۲. مزایای استفاده از اکانت تجاری

اگر شما اکانت تجاری در اینستاگرام دارید، امکان افزودن دکمه اکشن را خواهید 
داش��ت. منظور من از دکمه اکش��ن افزودن لینک رسمی س��ایت، آدرس و شماره 
تماس برندمان اس��ت. این امکان��ات به طور معمول برای اکانت های ش��خصی در 
دسترس نیست بنابراین یکی از مزیت های اصلی تغییر اکانت مان به وضعیت تجاری 
امکان ارائه اطالعات دقیق تر خواهد بود. امروزه کاربران اعتماد چندانی به برندهای 
بی نام و نش��ان در اینستاگرام ندارند. به همین خاطر ما باید فعالیت کامال روشن و 

واضحی در این فضا داشته باشیم. 
یکی دیگر از امکانات جالب اینستاگرام برای برندها فراهم سازی امکان بارگذاری 
لینک مربوط به کتاب ها، خرید بلیت یا تماش��ای ویدئوی آنالین در سایت رسمی 
اس��ت. جالب اینکه برای مراجعه ب��ه این لینک ها نیازی به اس��تفاده از مرورگری 
جداگانه نخواهد بود. یکی از ش��کایت های همیش��گی کاربران اینستاگرام ضرورت 
خروج از برنامه برای مش��اهده لینک های جانبی بود بنابراین اینستاگرام در آپدیت 
س��ال گذشته اش امکان استفاده از مرورگر درون برنامه ای را فراهم ساخت. این امر 

تمایل کاربران به مشاهده لینک های جانبی را دوچندان خواهد کرد. 
اگ��ر اکنون به اکانت برندهای بزرگ در اینس��تاگرام نگاه��ی بیندازید، تمام آنها 
دارای اطالعات کاربری دقیق و لینک جانبی هس��تند. این امر انگیزه کاربران برای 
تعامل با برندها را دوچندان خواهد کرد. امروزه رقابت اصلی در اینس��تاگرام بر سر 
اعتبار برندهاست. بنابراین ما باید از هر گزینه ای در راستای افزایش اعتبار برندمان 

استفاده کنیم. 
3. ساماندهی لینک بخش بیوگرافی اکانت

اینس��تاگرام تا مدت ها امکان بارگذاری هرگونه لینک را فراهم نمی کرد. این امر 
با هدف فعالیت درون برنامه ای تمام اکانت ها صورت می گرفت. بدون تردید ناتوانی 
در زمینه بارگذاری لینک برای مشاهده بیشتر مطالب بسیاری از کاربران را ناراضی 

می کند. به همین خاطر اینستاگرام در آپدیت دو سال پیش امکان بارگذاری لینک 
در بخش بیوگرافی اکانت ها را فراهم س��اخت. این امر موجب استفاده بهینه برندها 
ش��د. به این ترتیب کاربران فرصت مشاهده فهرس��ت محصوالت یا سایر محتوای 
جذاب در س��ایت برندها را داشتند. نکته جالب در این میان استفاده اینستاگرام از 
مرورگر درون برنامه ای اس��ت. این امر موجب افزایش س��رعت بارگذاری لینک ها و 

تجربه کاربری بهتر می شود. 
انتخاب درس��ت لینک برای جلب نظر مخاطب هدف اهمیت بسیار زیادی دارد. 
متاسفانه بسیاری از برندها در عمل هر لینک کم اهمیتی را در بخش بیوگرافی قرار 
می دهند. این امر موجب کاهش جذابیت بخش موردنظر برای کاربران خواهد شد. 
برندهای بزرگ و موفق در بخش بیوگرافی فقط لینک های بسیار مهم را بارگذاری 
می کنند. به این ترتیب کاربران همیشه انگیزه باالیی برای مشاهده لینک های این 
بخش دارند. نکات مهم در زمینه بارگذاری لینک در بخش بیوگرافی به شرح ذیل 

است:
• تالش برای کوتاه ساختن لینک و استفاده از نام برندمان در آن

• اختصاص یک پست ویژه به لینک موردنظر و درج عبارت »لینک در بخش بیو 
قرار گرفته است« به عنوان تکمیل کننده کپشن آن

• اس��تفاده از معیارهای اندازه گیری UTM به منظور سهولت در ارزیابی میزان 
استقبال کاربران از لینک موردنظر

• افزودن متن یا عبارتی کوتاه برای ترغیب انگیزه کاربران در راس��تای کلیک بر 
روی لینک موردنظر

بدون ش��ک ش��روع فرآیند بارگذاری لینک در بخش بیوگرافی برای هر برندی 
دش��وار خواهد بود. نکته مهم در این میان امکان اس��تفاده از توصیه های فوق برای 
مدیریت بهتر این بخش اس��ت. در غیر این صورت فرآیند بارگذاری لینک برند ما 
با مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهد شد. یکی از اشتباهات اصلی برندها در این 
بخش استفاده از لینک های بسیار طوالنی است. امروزه ابزارهای بسیار کاربردی در 
زمینه کوتاه سازی لینک ها وجود دارد بنابراین استفاده از این ابزارها برای کوتاه سازی 

لینک های مدنظر برندمان ضروری خواهد بود. 

4. طراحی صفحه جذاب برای لینک های اکانت مان
در بخ��ش قبل اهمی��ت درج لینک های مه��م به صورت کوتاه ش��ده در بخش 
بیوگرافی مورد بررس��ی قرار گرفت. هدف این بخش بررسی استانداردهای طراحی 
صفحه نخست لینک موردنظر است. کاربران اینستاگرام اغلب از طریق گوشی های 
هوشمند اقدام به گشت و گذار در این پلتفرم می کنند بنابراین ما باید صفحه نخست 
لینک م��ان را هماهنگ با تجربه کاربری آنها طراحی کنیم. انتخاب قالب های بیش 
از اندازه س��نگین تجربه کاربری آنها را دس��تخوش تغییر خواهد کرد. تالش اصلی 
برندها در این بخش باید انتخاب قالب های زیبا و در عین حال کم حجم باش��د. به 
این ترتیب کاربران دارای انواع مختلف س��رعت اینترنت به خوبی فرصت مشاهده 

محتوای ما را خواهند داشت. 
استفاده از خدمات پلتفرم Hootsuite برای طراحی صفحه نخست برند گزینه 
مناسبی محسوب می شود. پلتفرم ما فرصت طراحی ساده صفحات وب را در اختیار 
برندها قرار می دهد. به این ترتیب دیگر نیازی به اس��تفاده از خدمات سرویس های 

گران و پیچیده نیست. 
یکی از بهترین اکانت ها در زمینه استفاده از صفحه نخست برای لینک ها  برند تام 
است. این برند در زمینه تولید انواع کفش فعالیت دارد. با کلیک بر روی لینک های 
این برند در بخش بیوگرافی امکان مشاهده مجموعه کفش های برتر هر فصل برای 
کاربران وجود خواهد داش��ت. نکته جالب اینکه از طریق همین لینک امکان خرید 
آنالی��ن کفش ها وجود دارد بنابراین اگر کارب��ران عالقه مند به محصوالت برند تام 

شوند، فرآیند خرید بسیار ساده ای پیش روی شان خواهد بود. 
5. استفاده از لینک های جانبی در بخش استوری

استفاده از لینک های جانبی در اینستاگرام رواج بسیار زیادی یافته است. این امر 
موجب افزایش بخش های مناسب برای بارگذاری لینک از سوی تیم فنی این پلتفرم 
ش��ده است. در آپدیت سال گذشته اینستاگرام بخش استوری دستخوش تغییرات 
زیادی ش��د. بر این اس��اس امکان افزودن لینک به بخش استوری برای اکانت های 
دارای بیش از 10 هزار فالوور رونمایی شد. این امر کاربرد بسیار ویژه ای برای برندها 
دارد. به این ترتیب امکان فروش مستقیم محصوالت در این بخش فراهم می شود. 

ش��اید در نگاه نخس��ت فروش از طریق لینک ه��ای جانبی در بخش 
استوری نهایت خالقیت دست اندرکاران اینستاگرام به نظر برسد، با این 
حال تیم فنی اینستاگرام امکان خرید مستقیم درون برنامه ای را نیز به 
خدماتش افزوده است. این امر در بخش پست و استوری اینستاگرام قابل 
دسترسی اس��ت بنابراین برندها فرصت فروش مستقیم محصوالت شان 
در بخش پس��ت و اس��توری را خواهند داش��ت. تنها پیش نیاز این امر 

طراحی یک فهرست فروش در اکانت پشتیبان فیس بوک مان است. 
یکی از دغدغه های اصلی برندها در زمینه اس��تفاده از بخش اس��توری به عنوان 
عاملی برای ترغیب کاربران میزان تمایل افراد به مش��اهده اس��توری برندهاس��ت. 

بدون تردید احتمال بی عالقگی کاربران در زمینه مشاهده محتوای تبلیغاتی برندها 
وجود دارد. پیش��نهاد من در این بخش مراجعه به آمارهای رس��می است. براساس 
اعالم رسمی فیس بوک اکنون یک سوم استوری های اینستاگرام مربوط به کسب و 
کارهاست. جالب اینکه 85درصد از این استوری ها حداقل انتظارات برندها در زمینه 
کسب بازدید را فراهم می سازد بنابراین گزینه تبلیغات و بازاریابی از طریق استوری 
اینس��تاگرام کامال منطقی خواهد بود. گاهی اوقات برخی از تردیدهای ما در زمینه 
استفاده از بخش های مختلف شبکه های اجتماعی با هدف تبلیغاتی بجاست. توصیه 
من در تمام حوزه های مش��کوک بررسی آمارهای رسمی است. به این ترتیب ما از 

هیچ شانسی بدون تحقیق اولیه صرف نظر نخواهیم کرد. 
6. استفاده از محتوای بصری جذاب

یکی از راهکارهای جلب نظر کاربران در شبکه های اجتماعی استفاده از محتوای 
بصری باکیفیت اس��ت. امروزه تمام برنده��ای بزرگ از محتوای بصری جذاب برای 
پست های شان استفاده می کنند، بنابراین ما نیز باید برنامه هدفمندی در این زمینه 
داش��ته باش��یم. امروزه کاربران واکنش بسیار مناسبی به ترکیب محتوای بصری و 
متنی قوی در اینس��تاگرام نش��ان می دهند بنابراین ما باید در ه��ر دو حوزه فوق 

مهارت های مان را تقویت کنیم. 
نکته مه��م درخصوص طراحی محتوای بصری ترغیب کاربران به س��وی عملی 
خاص است. این امر موجب سهولت دسترسی به اهداف از سوی ما خواهد شد. بدون 
تردید هدف همه برندها در ش��بکه های اجتماعی یکسان نیست. برخی از برندها با 
هدف فروش بیشتر وارد اینستاگرام می شوند. برخی دیگر نیز اهدافی مانند افزایش 
ترافیک سایت، جلب نظر کاربران یا کسب شهرت در سر دارند. در هر صورت برندها 
باید توانایی جلب نظر مخاطب هدف شان را داشته باشند. در این زمینه هیچ عاملی 

مانند محتوای بصری جذاب تاثیرگذار نیست. 
نگارش کپش��ن مناسب در ش��بکه های اجتماعی همیشه کار س��اده ای نیست. 
بس��یاری از برندها دش��واری های زی��ادی در این زمینه پی��ش روی دارند. یکی از 
ایده های جذاب در این بخش اس��تفاده از اموجی هاس��ت. به ای��ن ترتیب ما بدون 
استفاده از حتی یک کلمه موفق به بیان نسبی منظورمان خواهیم شد. مزیت این 
ش��یوه توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب جهانی بدون نیاز به ترجمه کپشن مان 
اس��ت بنابراین همیش��ه این الگو را مدنظر داشته باشید. البته در مورد کپشن های 

طوالنی استفاده از این تکنیک توصیه نمی شود. 
7. طراحی محتوای دارای ویژگی خرید درون  برنامه ای

اینستاگرام در آپدیت های اخیرش استفاده از بخش خرید آنالین و درون برنامه ای 
را توس��عه داده اس��ت. به این ترتیب اغلب کاربران امکان استفاده از این ویژگی  را 
خواهند داشت. من در بخش های قبلی اشاره ای هرچند کوتاه به این بخش داشته ام، 

اما توضیح کامل درباره آن ضروری به نظر می رسد. 
بسیاری از برندها در اینستاگرام اقدام به معرفی محصوالت  تازه شان می کنند. این 
محصوالت دارای ویژگی های خاص و منحصر به فردی هس��تند بنابراین در صورت 
بازاریابی درست توانایی جلب نظر دامنه وسیعی از کاربران را خواهند داشت. آرزوی 
دیرینه بس��یاری از برندها امکان فروش مس��تقیم محصوالت شان به مشتریان در 
شبکه های اجتماعی است. تیم فنی اینستاگرام با توجه به این درخواست برندها از 
چند سال پیش اقدام به طراحی بخش فروش درون برنامه ای کرد. نتیجه چند سال 
زحمت تیم فنی اینس��تاگرام در نهایت موجب رونمایی از پس��ت های دارای گزینه 
فروش شد. این پست ها فقط برای اکانت های تجاری قابل استفاده است. در اینجا، 
به مانند بخش استوری، باید از اکانت فیس بوک به عنوان پشتیبان و محل بارگذاری 
فهرس��ت محصوالت استفاده کرد. به این ترتیب برندها فرصت تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف و فروش مستقیم محصوالت شان را خواهند داشت. 
8. همکاری با اینفلوئنسرهای اینستاگرامی

فعالیت اینفلوئنس��رها در اینستاگرام بسیار زیاد اس��ت. امروزه تقریبا بسیاری از 
افراد تاثیرگذار در کنار برندها و س��لبریتی ها مش��غول جلب نظر کاربران هستند. 
افزایش ش��هرت اینفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی موجب افزایش عالقه برندها 
به همکاری با آنها ش��ده است بنابراین امروزه برخی از کمپین های برندها همراه با 
حضور اینفلوئنس��رهای مشهور مدیریت می ش��ود. این امر بر جذابیت های کمپین 

موردنظر می افزاید. 
نکته مهم در زمینه همکاری با اینفلوئنسرها انتخاب فردی هماهنگ با ویژگی ها 
و ماهیت برندمان اس��ت. ایراد اصلی برندها در این زمینه همکاری با اینفلوئنسری 
بی اطالع از حوزه تخصصی ش��ان اس��ت. این امر تاثیر نامطلوب��ی بر روی مخاطب 
خواهد داشت. خوشبختانه امروزه اینفلوئنسرهای بسیار زیادی در حوزه های مختلف 
مشغول فعالیت هستند. یکی از نشانه های اینفلوئنسر مناسب برای همکاری دامنه 
مح��دود همکاری تبلیغاتی وی اس��ت. ای��ن امر موجب افزایش توج��ه کاربران به 
کمپین مشترک ما با وی خواهد شد. بدون شک اینفلوئنسرهایی که به طور مداوم 
پس��ت های تبلیغاتی بارگذاری می کنند، دامنه تاثیرگذاری بس��یار کمتری بر روی 

مخاطب هدف خواهند داشت. 
۹. برگزاری مسابقه اینستاگرامی

هیچ چیز به اندازه یک مسابقه هیجان انگیز برای کاربران اینستاگرامی 
جذاب نیس��ت. امروزه کاربران بس��یار زیادی در ش��بکه های اجتماعی 
فعالیت دارن��د بنابراین جلب توجه تمام آنها امر دش��واری خواهد بود. 
راه اندازی مس��ابقه آنالین همراه با جوایز ارزش��مند یکی از راهکارهای 
تاثیرگ��ذار برای جل��ب توجه مخاطب هدف برندهاس��ت. نکته مهم در 
این میان ماهیت س��رگرم کننده مس��ابقه اس��ت. اگر بح��ث رقابتی در 
مسابقه بسیار شدید باش��د، کاربران انگیزه کافی برای شرکت در آن را 
نخواهند داش��ت. امروزه کاربران بیش��تر به دنبال اوقاتی خوش در کنار 
دوستان ش��ان هستند بنابراین مسابقه برند ما باید این خواست مخاطب 
را به خوبی پاسخ دهد. انتخاب هدیه  نیز باید از فهرست محصوالت تازه 
برندمان باشد. به این ترتیب در عمل کاربران هرچه بیشتر با محصوالت 

ما آشنا خواهند شد. 
امروزه ایده های بسیار زیادی برای برگزاری سابقه وجود دارد. توصیه من در این 
بخش انتخاب موضوع مسابقه براساس ماهیت کسب و کار و نیاز برندتان است. در 
گام بعد انتخب هش��تگ ویژه برای مسابقه و تعیین محدودیت زمانی برای شرکت 

در آن ضروری خواهد بود. 
10. نمایش تاثیر محصوالت بر روی زندگی کاربران

این توصیه به طور مستقیم از بخش راهنمای اینستاگرام گرفته شده است. کاربران 
با یک بار مشاهده محصوالت ما انگیزه کافی برای خرید پیدا نخواهند کرد بنابراین ما 
نیازمند نمایش مداوم محصوالت مان به کاربران خواهیم بود. یکی از ایده های جذاب 
در این میان نمایش نحوه اس��تفاده از محصوالت مان اس��ت. برند آدیداس در این 
زمینه عملکرد مطلوبی دارد. محصوالت مختلف این برند به طور مداوم به مخاطب 
نمایش داده می ش��ود. همچنین نمایش صحنه اس��تفاده از محصوالت این برند از 
س��وی ورزشکاران مشهور تاثیر روانی مطلوبی بر روی کاربران دارد. هدف اصلی در 
اینجا جلب نظر مخاطب با اس��تفاده از طراحی مجموعه ای از پست هاس��ت. به این 
ترتیب انگیزه مخاطب برای خرید محصول موردنظر به تدریج افزایش خواهد یافت. 
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ترکیب احساس با کاربرد فناوری دیجیتال
کمپین تبلیغاتی اپل برای کریسمس

برند اپل در نهایت چند روز پیش ویدئوی رس��می تبلیغاتی اش برای کریسمس را 
منتشر کرد. مشاهده کمپین ها و ویدئوهای تبلیغاتی متعدد از سوی برندها در روزهای 
منتهی به سال نو میالدی امر عجیبی نیست. نکته مهم در اینجا نحوه تولید محتوای 
برندها براساس ایده های جذاب است. هر سال شمار باالیی از ویدئوهای تبلیغاتی تولید 
می شود، اما فقط تعداد محدودی موفق به جلب نظر مخاطب می شود. ویدئوی جدید 
برند اپل یکی از همین موارد موفق محس��وب می شود. اگر هنوز این ویدئو را مشاهده 
نکرده اید، باید نسبت به بار احساسی اش به شما هشدار دهم. این ویدئو در حالت بسیار 

احساسی روایت می شود. 
ویدئوی تبلیغاتی اپل تحت عنوان »ساختن تعطیالت یک نفر« بیانگر داستان یک 
خانواده چهار نفره است. این خانواده برای تعطیالت سال نو قصد سفر به حاشیه شهر 
و مالقات با پدربزرگ شان را دارند. نکته مهم در اینجا فوت مادربزرگ داستان به تازگی 
است بنابراین مسافرت خانواده از جهتی در راستای همدردی با پدربزرگ نیز هست. 

داستان ویدئوی تبلیغاتی اپل ترکیبی از رویدادهای سنتی و فناوری های مدرن است. 
شعار اصلی اپل در اینجا به شرح ذیل است: »گاهی اوقات بهترین هدیه ها از مکان های 
کامال غیرمنتظره می آیند.« امروزه بسیاری از برندها شعارهای تبلیغاتی جذابی طراحی 
می کنند، اما در استفاده از آنها در متن تبلیغات شان ناکام هستند. برند اپل با توجه به 

این مسئله به خوبی مشکل پیش رو را حل کرده است. 
ویدئوی تبلیغاتی اپل با صحنه ای از بحث و دعوای دو کودک خانواده برای انتخاب 
جای ش��ان در ماشین شروع می شود. در این میان والدین در تالش برای آرام ساختن 
فرزندان هستند. پدر خانواده از یک آیپد برای سرگرم ساختن کودکان استفاده می کند. 
به این ترتیب کودکان تمام مسیر خانه تا فرودگاه را مشغول مشاهده انیمیشن در آیپد 
می شوند. در اینجا آیپد به عنوان یکی از گزینه های سرگرم ساختن کودکان به تصویر 
کشیده می شود. نکته جالب اینکه آیپد به عنوان محصول اصلی اپل در تمام طول این 
ویدئو نقش آفرینی می کند بنابراین خبری از آیفون یا دیگر محصوالت این برند نیست. 
وقتی خانواده به خانه پدربزرگ می رس��د، نخس��تین نکته مهم مشاهده پدربزرگ 
در وضعیت روحی بس��یار نامناس��ب اس��ت. این نکته به محض ورود خانواده به خانه 
پدربزرگ قابل مش��اهده است. جالب اینکه حضور نوه ها نیز تاثیر آنچنانی بر وضعیت 
روحی پدربزرگ ندارد. ایده دست اندرکاران این ویدئو در مورد وضعیت خانه و پدربزرگ 
به س��رعت خود را نشان می دهد. در این راس��تا یک خانه بی روح و ساکت به سرعت 
با حضور دو کودک خردس��ال به محلی پرجنب و جوش تبدیل می شود. در این میان 
پدربزرگ به طور مداوم به یاد همس��رش می افتد. ای��ن امر موجب گریه های مکرر و 
تش��دید ناراحتی روحی اش می شود. به همین خاطر مادر بچه ها به طور مرتب از آنها 
درخواست جنب و جوش کمتر دارد. در اینجا بازهم اختالف نظر و دعوا میان دو کودک 
نمایان می شود. جالب اینکه بازهم آیپد به عنوان نجات دهنده والدین به تصویر کشیده 
می شود. به این ترتیب والدین با نمایش یک انیمیشن به فرزندان موفق به حل و فصل 

دعوا میان شان می شوند. 
یکی از نکات جالب در مورد ویدئوی جدید اپل اس��تفاده مداوم از آیپد در محیطی 
سنتی اس��ت. خانه پدربزرگ داستان به طور کامل با حال و هوای مدرن تفاوت دارد. 
امروزه ما در خانه های مان از تلویزیون های LED و بس��یاری از لوازم مطابق با آخرین 
نس��ل فناوری نوین استفاده می کنیم، با این حال خانه پدربزرگ ماجرا به طور کامل 
سنتی طراحی شده است. حضور مداوم والدین در این خانه همراه با یک آیپد و تالش 
برای سرگرم ساختن کودکان در مخاطب احساس پیوند میان گذشته و فناوری مدرن 

را زنده می کند. 
ک��ودکان در یکی از صحنه های ویدئو پیرامون وضعیت روحی پدربزرگ س��واالتی 
را طرح می کنند. در این صحنه مادر خانواده با ناراحتی از وضعیت روحی نامناس��ب 
پدربزرگ می گوید. س��پس کودکان به طبقه پایین برای مش��اهده یک فیلم دیگر در 
آیپد می روند. در این میان کنجکاوی کودکانه آنها را به سوی مشاهده قفسه ویدئوهای 
VCR پدربزرگ می کش��اند. در اینجا بازهم تفاوت میان نحوه تماشای ویدئو در آیپد 
و نسخه های VCR به چشم می خورد. یکی از ویدئوهای پدربزرگ شامل صحنه هایی 
از دوران جوانی وی و مادربزرگ اس��ت. این ویدئو به طور ویژه توجه کودکان را جلب 
می کند. در این میان کودکان نیز به طور ناگهانی احساس ناراحتی شدیدی می کنند. 
این امر به خوبی از زبان یکی از کودکان در قالب جمله معصومانه »دلم برای مادربزرگ 
تنگ شده است« بیان می شود. در اینجا کودکان به خوبی تاثیر فوت مادربزرگ بر روی 
روحیه پدربزرگ را درک می کنند بنابراین به دنبال راهکاری برای تغییر این روحیه و 
ناراحتی پدربزرگ شان می روند. این امر آنها را به سوی ساختن روز یکی از مهم ترین 

اعضای خانواده شان در سال نو هدایت می کند. 
ایده اصلی کودکان برای تغییر روحیه پدربزرگ ش��امل استفاده از نرم افزار ویرایش 
ویدئوی آیپد برای تهیه ویدئویی جذاب از خانواده است. آنها از ویدئوی آرشیو ویدئوی 
پدربزرگ برای طراحی یک تاریخچه بسیار کوتاه از خانواده شان استفاده می کنند. به 

این ترتیب هدیه کودکان به پدربزرگ در روز کریسمس مشخص می شود. 
کودکان داس��تان در راس��تای تولید ویدئویی کوتاه از خانواده از انیمیش��ن ها و 
ابزاره��ای موجود در آیپد به خوبی اس��تفاده می کنند. این امر در نهایت به هنگام 
انتظ��ار پدربزرگ ب��رای دریافت هدیه آنها نمایان می ش��ود. وقتی پدربزرگ کاغذ 
کادو را باز می کند، با آیپد نوه ها مواجه می ش��ود. س��پس یکی از کودکان ویدئوی 
مخصوص را پخش می کند. این ویدئو شامل فیلم پدربزرگ و مادربزرگ در دوران 
جوانی است. سپس پدر و مادر کودکان در جوانی همراه با استیکرهای خنده دار به 
تصویر کشیده می شود. در نهایت نیز یک تصویر از دو کودک و سپس تصویری از 
کل خانواده نمایان می شود. نکته جالب در مورد این ویدئو پیام پایانی است: »شاید 
مادربزرگ در کنار ما نباشد، اما ما همگی در کنار هم هستیم.« پس از این جمله 
تصویر کل خانواده که روز قبل از سوی بچه ها ثبت شد، نمایان می شود. بچه ها با 
استفاده از ویرایشگر آیپد تصویری از مادربزرگ را نیز در کنار سایر اعضای خانواده 

قرار داده اند. در نهایت پدربزرگ به شدت احساساتی می شود. 
بدون تردید ویدئوی تبلیغاتی اپل برای کریس��مس یک��ی از عالی ترین نمونه های 
تبلیغات احساس��ی است. یکی از نکات جالب در این یا عدم تبعیت محدودیت زمانی 
رایج از س��وی اپل برای طراحی این ویدئو اس��ت بنابراین ما در عمل با یک ویدئوی 
تبلیغاتی س��ه دقیقه ای مواجه هس��تیم. این نکته با توجه به روند تاثیرگذاری اپل بر 
روی مخاطب کامال قابل توجیه اس��ت. نتیجه این امر برای س��ایر برندها عدم نیاز به 
رعایت قطعی محدودیت هایی نظیر ویدئوهای کوتاه در حوزه تبلیغات است. اگر شما 
ایده جذابی برای س��اخت ویدئوی تبلیغاتی دارید، تغییر عرف های رایج نیز قابل دفاع 

خواهد بود. 
برند اپل در طول س��ال های اخیر همیش��ه در تبلیغاتش مجموعه ای از انسان ها در 
کنار هم را به تصویر کش��یده اس��ت. با توجه به این روند و تمرکز اپل بر روی نقش 
خان��واده در تبلیغات به خوبی امکان درک پیام اصلی تبلیغات این برند وجود دارد. بر 
این اساس اهمیت نقش خانواده و همدردی با یکدیگر به منظور مقابله با مشکالت یکی 
از ارزش ها و مفاهیم اصلی تبلیغات اپل محسوب می شود. این برند در طول سال های 
اخیر به خوبی ایده فوق را مورد استفاده قرار داده است. امسال نیز اپل یکی از بهترین 
ویدئوهای تبلیغاتی را تولید کرده اس��ت. نتیجه این امر دشواری رقابت سایر برندها با 

این ویدئوی جذاب و احساسی خواهد بود. 
express :منبع
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مناس��بت های مختلف فرصت مناسبی برای خرده فروشی ها در زمینه جلب نظر 
مش��تریان هدف است. بس��یاری از خرده  فروش��ی ها تمام طول سال منتظر چنین 
فرصت هایی برای فروش بیش��تر هستند. اکنون ما فاصله بسیار کمی با کریسمس 
داریم. این امر هیجان ویژه ای برای کودکان دارد. همه ما تجربه دوران لذت بخش از 
تعطیالت سال نو را داریم. به همین خاطر نزدیک شدن به سال نو یادآور آن خاطرات 
جذاب ماست. یکی از ایده های مناسب برای خرده فروشی ها در مناسبت های مختلف 
تمرکز بر روی کودکان اس��ت. بی تردید والدین در مناسبت های مختلف هدیه های 
گوناگونی برای فرزندان ش��ان تهیه می کنند. شناسایی سلیقه کودکان نسل جوان 
تاثیر انکارناپذیری بر روی موفقیت خرده فروش��ی ها در زمینه افزایش شمار خرید 
مشتریان دارد. نکته جالب در این زمینه امکان شکل دهی به سلیقه کودکان است. 
این امر در مورد افراد بزرگسال به سادگی قابل اجرا نیست. به همین خاطر تمرکز 
ب��ر روی کودکان به عنوان هدف اصلی خرده فروش��ی مان جذابیت های خاص خود 

را دارد. 
بس��یاری از خرده فروشی ها در مناسبت های مختلف، به ویژه سال نو، هدیه هایی 
برای خرید کاربران تعیین می کنند. برخی از این هدیه ها مخصوص کودکان است. 
این امر بر پایه تاثیرگذاری بیش��تر هدیه ها بر روی کودکان انجام می ش��ود. بدون 
تردید والدین به هنگام خرید از خرده فروش��ی به پیش��نهاد فرزندان توجه ویژه ای 
می کنند بنابراین س��رمایه گذاری بر روی جلب نظر کودکان مزیت های زیادی برای 

ما خواهد داشت. 
نکته مهم درخصوص انتخاب هدیه یا پیش��نهاد تخفیف برای خرید محصوالت 
مورد عالقه کودکان توجه به عنصر س��رگرمی و آموزش اس��ت. برندهای موفق در 
زمینه جلب نظر کودکان فقط به سرگرمی آنها فکر نمی کنند. آموزش نکات کلیدی 
درباره زندگی یا ارزش های اخالقی نقش مهمی در برنامه ریزی برندهای بزرگ برای 
جلب نظر مخاطب هدف دارد. متاس��فانه بسیاری از برندها به کودکان توجه کافی 
ن��دارد. همچنین فرآیند تاثیرگذاری بر روی کودکان نیز به طور عجیبی از س��وی 
برخی از برندها مانند فرآیند جلب نظر افراد بزرگسال دنبال می شود. بی شک چنین 
الگوی��ی از تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ایرادهای بس��یار زیادی دارد. در این 
مقاله هدف اصلی بررسی سه ایده جذاب برای ارائه هدیه به کودکان در کنار خرید 
والدین ش��ان از خرده فروشی ماس��ت. نحوه انتخاب این سه هدیه براساس سهولت 

دسترسی انواع خرده فروشی ها و محدودیت بودجه آنهاست. 
1. بسته های علمی- آموزشی

بس��ته های علمی- آموزش��ی دارای تنوع بس��یار زیادی هس��تند. این بس��ته ها 
بخش��ی از دوران کودکی همه ما را تش��کیل می دهد. بس��یاری از کودکان در کنار 
سرگرمی های مختلف عالقه زیادی به این بسته ها دارند. دلیل این امر امکان آزمایش 
و اکتش��اف های هیجان انگیز است. بی تردید هنوز هم مشاهده سلول های زنده زیر 
میکروسکوپ برای ما جذابیت زیادی دارد. حال اگر یک کودک برای اولین بار این 
امر را تجربه کند، هیچ گاه نام خرده فروشی ما از ذهنش پاک نخواهد شد. نکته جالب 
در مورد بس��ته های علمی امکان بیان نکات آموزش��ی و تقویت برخی از ارزش های 
اجتماعی در میان کودکان اس��ت. به عنوان مث��ال، تقویت روحیه کار گروهی ایده 

مناسبی محسوب می شود. امروزه بسیاری از والدین نسبت به عدم تمایل کودکان به 
کار گروهی نگران هستند. بازی و سرگرمی های علمی فرصت مناسبی برای تقویت 

گرایش کودکان به سوی کار گروهی محسوب می شود.
نکته مهم درخصوص بس��ته های علمی- آموزشی تنوع آنهاست، بنابراین برندها 
با توجه به س��طح دسترسی ش��ان به منابع مالی امکان انتخاب گزینه های مختلفی 
را خواهند داش��ت. خوش��بختانه امروزه بس��ته های علمی جالبی با ماهیت اجرای 
آزمایش های ساده در حوزه فیزیک، شیمی، زیست شناسی و سایر علوم وجود دارد. 
این امر هیجان زیادی در کودکان ایجاد خواهد کرد. شاید در نگاه نخست در دوران 
حکمرانی دستگاه های هوش��مند و عالقه کودکان به بازی های رایانه ای استفاده از 
بسته علمی- آموزش��ی ایده عجیبی به نظر برسد. نکته مهم در این میان عملکرد 
متفاوت برند ما در مقایسه با دیگران است. مزیت ما در این بخش تجربه خوشایند 
والدین در زمینه استفاده از این بسته ها در دوران کودکی است بنابراین آنها تمایل 
زیادی به اس��تفاده از این بس��ته ها در کنار کودکان شان خواهند داشت. همین امر 

موجب تقویت انگیزه کودکان برای وقت گذرانی در کنار والدین شان می شود. 
۲. مجموعه کتاب 

امروزه بسیاری از کودکان همیشه مشغول بازی با دستگاه های هوشمند هستند 
بنابراین جلب توجه ش��ان به دیگر سرگرمی ها دشوار به نظر می رسد. این امر گاهی 
اوقات موجب جهت گیری برندها در راس��تای انتخ��اب بازی های رایانه ای به عنوان 
هدیه برای کودکان می شود. ایده مقاله کنونی انتخاب گزینه ای متفاوت است. کتاب 
همیشه نقش س��ازنده ای در سرگرم ساختن و آموزش نکات مهم به کودکان بازی 
می کند. متاس��فانه امروزه بسیاری از کودکان نس��بت به اهمیت کتاب ها بی توجه 
هستند. جهت گیری خرده فروشی ما در راستای هدیه کتاب های ارزشمند و جذاب 
به کودکان نقش مهمی در توسعه فرهنگ توجه به کتاب ها خواهد داشت. همچنین 
جای��گاه برند ما با ارائه چنین هدیه هایی در نگاه والدین کودکان ارتقا خواهد یافت. 
بدون تردید یک برند با انتخاب کتاب به عنوان هدیه بخش��ی از ارزش ها و فرهنگ 
منحصر به فردش را نش��ان می دهد بنابراین انتخاب چنین گزینه ای نوعی انتخاب 

استراتژیک خواهد بود. 
یک��ی از ایده های جالب در مورد انتخاب کت��اب تالش برای تهیه مجموعه ای از 
کتاب ها در کنار هم اس��ت. ش��اید این امر هزینه بیشتری برای ما داشته باشد، اما 
سطح تاثیرگذاری به شدت افزایش خواهد یافت. ایده های پیشنهادی برای مجموعه 
کتاب ش��امل بیان تاریخچه اختراعات مهم، دانش��مندان یا تاریخ کشورمان است. 
همچنی��ن امکان بیان داس��تان برندمان در یک جلد از کتاب ه��ا وجود دارد. بدون 
ش��ک وقتی از مجموعه کتاب صحبت می کنیم، ذهن بس��یاری از افراد به س��راغ 
کتاب ه��ای قطور می رود. هدف اصلی در اینج��ا انتخاب کتاب های بزرگ به عنوان 
هدیه نیس��ت بنابراین اندازه هر کتاب باید حداکثر ش��امل ۳0 صفحه باش��د. این 
امر مطالعه کتاب ها از س��وی کودکان را س��اده تر خواهد کرد. بدون شک کودکان 
حوصله مطالعه کتاب های بیش از حد طوالنی را ندارند بنابراین س��طح انتخاب ما 

باید هوشمندانه صورت گیرد. 
مزیت اصل��ی انتخاب کتاب به عنوان هدیه برای کودکان فراهم س��اختن اوقات 
خوش برای والدین و کودکان اس��ت. به ن��کات ذیل درباره انتخاب کتاب به عنوان 

هدیه خرده فروشی مان توجه کنید:
• فراهم سازی زمان مناسب برای وقت گذرانی بیشتر والدین با کودکان

• کمک به خواب آرام کودکان با مطالعه کتاب در زمان مناسب
• تقویت خالقیت کودکان

• تقویت توانایی روخوانی و فهم مطلب در کودکان
• افزایش سطح توجه کودکان به کتاب و فرهنگ کتابخوانی

امروزه تمام انتشاراتی های مهم و بزرگ دنیا مجموعه های مشخصی برای کودکان 
چ��اپ می کنند. اگر برند ش��ما بودجه محدودی برای تهیه کت��اب دارد، همکاری 
تبلیغاتی با انتش��ارات های موردنظر ایده جالبی خواهد بود. این امر هزینه تبلیغاتی 

برند ما را به شدت کاهش می دهد. 
3. بسته های هنری و ساخت و ساز

بسته های سرگرمی در مدل های گوناگونی ارائه می شود. یکی از مدل های مشهور 
در این میان مربوط به هنر و س��اخت و س��از اس��ت. کارهای هنری همیشه بخش 
قابل توجهی از زمان کالس های آموزشی ویژه کودکان را به خود اختصاص می دهد 
بنابرای��ن هدیه ای در راس��تای تقویت درک هنری و تجربه کودکان از ش��اخه های 
مختلف هنر ایده جذابی خواهد بود. تعطیالت سال نو همیشه زمان مناسبی برای 
اختصاص زمان به س��اخت کاردستی های هنری و طرح های کوچک ساخت و ساز 
اس��ت. یکی از تجربه های مش��ترک تمام افراد بزرگسال ساخت موتور برق کوچک 
به عنوان کاردستی دوران مدرس��ه است. بی تردید هیجان ساخت چنین ابزارهای 

کوچکی برای هر کودکی بی نظیر خواهد بود. 
یکی از نکات مهم در زمینه انتخاب طرح های س��اخت و س��از و الگوهای هنری 
توجه به رده س��نی کودکان اس��ت. اگر بسته ساخت و ساز ما بیش از حد دشوار و 
پیچیده باشد، هرگز توجه کودکان بدان جلب نخواهد شد. اشتباه بعضی از برندها 
در این بخش عدم شناس��ایی رده س��نی کودکان است. بدون تردید شناخت دقیق 
دامنه سنی کودکان کار دشواری خواهد بود بنابراین آماده سازی هدیه های مختلف 
برای رده های سنتی متفاوت کودکان بهترین گزینه محسوب می شود. به این ترتیب 

ما دیگر غافلگیر نخواهیم شد. 
بدون تردید ایده های بسیار بیش��تری برای خرید هدیه کودکان نیز وجود دارد. 
هدف مقاله کنونی بررس��ی بخش��ی از ایده های مناس��ب بود. اگر برند شما شرایط 
تهی��ه هیچ کدام از این هدیه ها را ندارد، به ایده های دیگری فکر کنید. اس��تفاده از 
کارت پستال، اسباب بازی های کوچک، بسته نقاشی و دوربین عکاسی یک بار مصرف 
مخصوص کودکان ایده های جایگزین مناسبی محسوب می شود. نکته مهم در این 
میان درج نام و لوگوی برندمان بر روی هدیه هاست. به این ترتیب کودکان به هنگام 
اس��تفاده از هدیه های ما همیشه نام برندمان را مشاهده خواهند کرد. این امر تاثیر 

روانی انکارناپذیری بر روی کودکان خواهد داشت. 
جمع بندی

مناسبت هایی نظیر کریس��مس و سال نو در فرهنگ های مختلف همیشه زمان 
ش��لوغی برای والدین محسوب می ش��ود. والدین همیش��ه در تالش برای سرگرم 
س��اختن کودکان در چنین زمان هایی هستند. هدیه های کاربردی خرده فروشی ما 
کمک شایسته ای در زمینه تحقق این هدف خواهد کرد. همچنین ما توانایی ایجاد 
بهانه ای برای همنشینی و وقت گذرانی خانواده ها را خواهیم داشت. بدون تردید این 
امر تاثیر مناس��بی بر روی تمام اعضای خانواده خواهد داشت. به این ترتیب تمایل 

آنها برای خرید هرچه بیشتر از برند ما افزایش خواهد یافت. 
noobpreneur :منبع

دلیل اهمیت قابلیت الیو اینستاگرام برای 
کسب وکارها

اگرچه اینس��تاگرام در حال حاضر به مهم ترین ش��بکه اجتماعی 
برای کس��ب وکارها تبدیل شده است، با این حال یکی از بخش های 
بس��یار مهم آن به نام قابلیت الیو، همچنان کمتر از س��ایر بخش ها 
م��ورد توج��ه برندها قرار گرفته اس��ت. این امر در حالی اس��ت که 
قابلیت الیو را باید مهم ترین امکان موجود در اینس��تاگرام خصوصا 
برای کس��ب وکارها دانست. در همین راستا به بررسی سه دلیل آن 

خواهیم پرداخت. 
1-باالترین میزان تبادل با مخاطبان 

ای��ن امر ک��ه در تالش برای بهبود هرچه بیش��تر س��طح ارتباط 
خود با مخاطبان باش��ید، بدون ش��ک مهم ترین دلیل حضور ش��ما 
در ش��بکه ای به مانند اینستاگرام محس��وب می-شود. برای این امر 
اگرچه ممکن است تصور کنید که بخش استوری، جذابیت باالتری 
را برای درگیرکردن افراد داراست، با این حال واقعیت این است که 
قابلیت الیو به علت این امر که افراد خود را در کنار ش��ما احس��اس 
خواهند ک��رد، باالترین نتایج را به همراه خواهد داش��ت. به همین 
خاطر اس��تفاده از این بخش را نبای��د تنها به اتفاقات خاص محدود 
کنی��د. برای ش��روع کار حداقل ب��ه دو الیو در هفت��ه نیاز خواهید 
داشت، با این حال تنها حضور در این بخش کافی نبوده و الزم است 
تا کیفیت کار را نیز مورد توجه قرار دهید. برای مثال ممکن اس��ت 
که یک برند بدون هدفی درس��ت و تنها برای نمایش خود، اقدام به 
فعالیت در این زمینه کند. بدون ش��ک این امر ابدا نتیجه الزم را به 
همراه نخواهد داش��ت. به همین خاطر پیش از هر چیزی شما باید 
اه��داف خود را تعیین کرده و بر طبق آن یک اس��تراتژی را تعیین 
کنید. نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این اس��ت که با توجه 
به کاهش ش��دید کیفیت ویدئو ها در الیو اینس��تاگرام، اس��تفاده از 
تجهیزات حرفه ای اقدامی هوش��مندانه نخواهد بود. به همین خاطر 
فعالیت در این بخش ابدا به بودجه خاصی نیاز ندارد. همچنین این 
امر که مکانی برای ارتباط مس��تقیم افراد با شما وجود داشته باشد، 
مخاطبان را نیز به سطح باالتری از رضایت رسانده و آنها را به سمت 

وفادار شدن به برند شما سوق خواهد داد. 
۲-اولویت باالتری در مقایسه با استوری ها دارند 

اگر تاکنون تجربه فعالیت در اینس��تاگرام را داشته باشید، متوجه 
این امر خواهید ش��د که الیوه��ا همواره جلوتر از اس��توری ها قرار 
می گیرند. همین امر نیز ش��انس دیده ش��دن آنها را افزایش خواهد 
داد، ب��ا ای��ن حال این امر به معنای عدم توج��ه به بخش های دیگر 
نظیر اس��توری و IGTV نب��وده و تنها به این امر اش��اره دارد که 
با توجه ب��ه مزیت های فوق العاده این قابلیت، الزم اس��ت تا نگاهی 
جدی تر را به آن داش��ته باشید. نکته ای که در این بخش الزم است 
تا مورد توجه قرار دهید، ایجاد یک برنامه زمانی برای الیوهای شما 
اس��ت. درواقع نمی توان انتظار داشت که افراد همواره در این شبکه 
حضور داش��ته و ش��ما بدون محدودیت به کار خود ادامه دهید. به 
همین خاطر الزم اس��ت تا چند س��اعت قبل، آنها را از زمان شروع 
ای��ن اتفاق آگاه س��ازید. همچنین ایجاد یک پیام سنجاق ش��ده در 
حی��ن الیو، کمک خواهد ک��رد تا افرادی که ب��ا تاخیر حضور پیدا 
کرده اند، با موضوع الیو ش��ما آشنا شوند. همچنین به خاطر داشته 
باشید که الیو، یک قابلیت برای ارتباط دوطرفه محسوب می شود و 
نباید انتظار داش��ت که افراد صرفا مشاهده کننده باشند. برای مثال 
ضروری است تا سریعا به سواالت آنها پاسخ داده و حتی در صورت 

نیاز، اقدام به دو نفره کردن الیو خود کنید. 
3-  در سریع ترین زمان به سواالت پاسخ داده خواهد شد

بسیاری از افراد تمایلی برای مطرح کردن سواالت خود در قسمت 
کامن��ت و یا در دایرک��ت را ندارند. علت اصلی این امر به این خاطر 
اس��ت که زمانی نسبتا طوالنی برای پاس��خ دادن به آنها نیاز بوده و 
در بس��یاری از موارد ابدا فرصتی برای پاسخ دادن به همگان شکل 
نمی گیرد، با این حال در حین الیو، شما مستقیما با سواالت مواجه 
خواهید شد و می توانید به آن پاسخ مناسب دهید. تحت این شرایط 
افراد نیز به نیاز اطالعاتی خود دست پیدا می کنند، با این حال این 
امر به معن��ای بیش از حد طوالنی کردن یک الیو نبوده و فراموش 
نکنید که این اقدام خود می تواند به کاهش تاثیر ش��ما منجر شود. 
نکت��ه دیگ��ری که باید ب��ه آن توجه کنید این اس��ت که مدیر یک 
ش��رکت، باید فعال ترین فرد در زمینه الیو ها باش��د. درواقع حضور 
چنین فردی دارای اهمیت به مراتب بیشتری برای مخاطبان خواهد 
بود. بدون ش��ک توجه به تمایالت مخاطب��ان، نوعی احترام به آنها 
تلقی شده و شما را به کسب نتایج حداکثری نزدیک خواهد کرد. 

حال پس از کس��ب اطمینان از اهمیت بس��یار باالی قابلیت الیو، 
ذکر چند نکته ضروری اس��ت. نخس��ت آنکه باید از قبل تمرینی را 
برای اجرای خود داش��ته باشید. درواقع ش��ما باید برای هر اتفاق و 
س��وال احتمالی آمادگی الزم را کس��ب کنی��د. در غیر این صورت 
ممکن است یک رس��وایی بزرگ رخ دهد. همچنین فراموش نکنید 
که این اقدام، ابدا ش��بیه به یک س��خنرانی نبوده و الزم است که تا 
حد ام��کان آن را جذاب کنی��د. برای مثال لحن دوس��تانه و حتی 
ش��وخی کردن، می تواند به ایجاد یک جو صمیمی کمک کند. توجه 
ب��ه انتخاب بهترین زمان برای ش��روع یک الیو، ب��ه عنوان آخرین 
توصیه ای اس��ت که عدم توجه به آن می تواند تاثیر تمامی اقدامات 

قبل را کامال نابود سازد. 
business۲community :منبع
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چرا پروژه والمارت در زمینه مواد غذایی ارگانیک شکست خورد؟
شکست والمارت در پروژه جت

خرده فروش��ی والمارت یکی از مشهورترین نام ها در سراسر جهان 
محس��وب می شود. این برند شهرت باالیی در زمینه ارائه محصوالت 
Jet. با کیفیت به مش��تریانش دارد. براساس گزارش بلومبرگ پروژه

com از س��وی این خرده فروش��ی تنها یک س��ال پس از راه اندازی 
در ش��هر نیویورک متوقف ش��د. بر این اس��اس تا جمعه آتی تمام 
س��فارش های موجود تحویل داده خواهد ش��د. موجودی انبار نیز با 

تخفیف بسیار باال در اختیار مشتریان عالقه مند قرار می گیرد. 
بی تردید مشاهده خبر شکست یکی از پروژه های جسورانه والمارت 
برای هر فردی ش��وکه کننده خواهد بود. این پروژه س��ال گذشته با 
هدف ورود والمارت به حوزه خرده فروشی آنالین طراحی شد. هدف 
اصل��ی در این طرح عرض��ه مواد غذایی ارگانی��ک و تازه به صورت 
آنالین بود. نخستین شهر نیز برای آزمایش این پروژه نیویورک بود. 
بدون تردید جعیت فراوان این شهر و امکانات گسترده حمل و نقل 

نقش مهمی در انتخاب مدیران والمارت داشته است. 
براساس گزارش بلومبرگ تعطیلی پروژه جدید والمارت به معنای 
تخلی��ه انب��ار 200 هزار متری با تمام امکانات و تجهیزاتش اس��ت. 
همچنین بین 200 تا ۳00 موقعیت ش��غلی نیز در این میان از بین 
خواه��د رفت. این امر بر روند افزایش بیکاری در ش��هر نیویورک و 
به طور کلی تمام اقتصاد ایاالت متحده تاثیر منفی خواهد داش��ت. 
نکته مهم در این میان ادامه فعالیت ش��عبه خرده فروش��ی والمارت 
در نیویورک اس��ت بنابراین اخاللی در روند فعالیت عادی این برند 

ایجاد نخواهد شد. 
بی تردی��د وقتی یکی از پروژه های مهم برندها با شکس��ت مواجه 
می ش��ود، بحث بر س��ر یافتن دالیل اصلی این امر داغ خواهد بود. 
نکت��ه مه��م در اینجا تاکید بس��یار زیاد والمارت ب��ر روی موفقیت 
احتمال��ی پروژه جت بود بنابراین مش��اهده تعطیل��ی این پروژه آن 
هم فقط یک س��ال پس از راه اندازی برای تمام مش��تریان این برند 
عجیب به نظر می رس��د. براس��اس گزارش بلومبرگ یکی از دالیل 
اصلی شکس��ت پروژه جت استفاده از سطح قیمت های بسیار پایین 
برای شروع کار بود. به این ترتیب توجه بسیاری از مشتریان به این 
پروژه جلب ش��د. وقتی یک استارت آپ با سطح قیمت پایین شروع 
به فعالیت می کند، هدف اصلی اش فش��ار بیشتر بر رقباست. در این 
زمینه والمارت بودجه مناسبی برای پروژه اش طراحی نکرده بود. به 
ای��ن ترتیب فقط چند ماه پس از ارائه قیمت های پایین مدیران این 
استارت آپ مجبور به استفاده از سطح قیمت  عادی شدند. بی تردید 
بازه زمانی چند ماهه برای جلب نظر مشتریان کافی نیست بنابراین 
با پایان روند تخفیف های گسترده پروژه جت شمار مشتریان نیز به 
شدت کاهش یافت. برخی از مدیران میانی این پروژه در اعتراض به 
روند نامناس��ب و عدم برنامه ریزی دقیق برای جت اقدام به اس��تعفا 
کردند. به این ترتیب بحران دوم والمارت ناتوانی در حفظ مدیرانش 

بود. 
والمارت از شکس��ت پ��روژه جت درس های بس��یار زیادی گرفته 
اس��ت. نکته مهم در این میان صدمه به اعتبار این برند است. وقتی 
م��ا به عن��وان یک برند معتبر با شکس��ت مواجه می ش��ویم، بخش 
قابل توجهی از اعتبارمان از دس��ت خواهد رفت. اس��تراتژی بازیابی 
اعتبار همیشه اهمیت زیادی دارد، اما جلب نظر دوباره مخاطب نیز 
چالش��ی تمام عیار خواهد بود. بی تردید صحبت در مورد اس��تراتژی 
والمارت برای مقابله با این شکس��ت بای��د به چند ماه دیگر موکول 
ش��ود. اکنون والمارت هنوز در شوک شکست پروژ محبوبش است. 
تجربه فعالیت در دنیای کس��ب و کار احتمال کاهش ش��دید سطح 
فروش والمارت در ماه های آتی را به شدت افزایش می دهد بنابراین 
مدیران والمارت باید در انتظار برای پاسخگویی به موج سوم بحران 

باشند. 
grocerydive :منبع
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در شرایطی که قطع اینترنت ضربه ای کاری را به پیکره نحیف اقتصاد 
ای��ران و اس��تارت آپ های بزرگ و کوچک وارد کرده، میان کش��ورهای 
منطقه از جمله امارات، بحرین، عربس��تان و حتی اردن رقابتی نفسگیر 

برای تبدیل شدن به قطب استارت آپی خاورمیانه در جریان است.
بر کس��ی پوشیده نیست که اس��تارت آپ ها با ارائه راه حل های نوین 
برای چالش های قدیمی به اش��تغال زایی، تقویت اقتصاد، جذب سرمایه 
خارج��ی، صرفه جوی��ی در هزینه ها و حتی ایج��اد کمپانی های میلیون 
دالری در مقی��اس جهان��ی کم��ک می کنند. همین عامل باعث ش��ده 
کش��ورهای منطق��ه با اختص��اص بودجه های هنگف��ت در فراهم کردن 
زیرس��اخت های قوی و جذاب برای استارت آپ ها گوی سبقت را از هم 

بربایند؛ رقابتی که شوربختانه در آن نامی از ایران به چشم نمی خورد.
دوبی

دوبی به لطف موقعیت استراتژیک و ثبات سیاسی اقتصادی از مدت ها 
قبل جایگاه خود را به عنوان قطب اقتصادی بخش خصوصی در سراسر 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا )Mena( تثبیت کرده اس��ت. جذابیت های 
مختلف این شهر از جمله زیرساخت فوق العاده تا فرهنگ آزاد و بازارهای 
پررن��گ و لع��اب کمپانی ها، برندها و متخصص��ان را از تمام دنیا به این 

منطقه می کشاند.
جدیدترین مهمانان این ضیافت اس��تارت آپ ها هستند و دولت محلی 
به س��ختی در تالش است تا شرایط را برای حضور هرچه پررنگ تر آنها 
در زمینه های مختلف فراهم س��ازد. مقامات این شهر اخیرا برنامه ای را 
برای اعطای ویزای پنج س��اله به 100 استارت آپ برتر عربی راه اندازی 
کرده ان��د. »عبداله بن طوق«، دبیرکل ش��ورای وزی��ران این حرکت را 
نش��انگر تعهد دوبی به تسهیل کس��ب و کارها، ایجاد محیطی جذاب و 
مشوق برای تثبیت موقعیت امارات به عنوان مقصدی برای استعدادهای 

بین المللی عنوان می کند.
دوبی که »ش��هر آینده« نام گرفته، قص��د دارد آینده اقتصادی اش را 
 Mena بر پایه پلتف��رم بالک چین بنا کند، با این حال در تمام منطقه
پرهزینه ترین ش��هر برای استارت آپ ها اس��ت و هزینه ملک، اخذ ویزا، 
مجوزها و ارتباطات در آن گران تمام می ش��ود. همین عامل باعث شده 
ش��هرهای دیگری در منطقه برای جذب استارت آپ ها و معرفی خود به 

عنوان جایگزینی مناسب دست به کار شوند.
هرچند براساس فاکتور هزینه ها احتماال ایران ارزان ترین شرایط را در 
بین کشورهای منطقه داشته باشد، اما به نظر نمی رسد برنامه ای مدون 
برای جذب کارآفرینان و اس��تارت آپ های بین المللی یا حتی حمایت از 

کسب و کارهای داخلی در دستور کار مسئوالن قرار داشته باشد.
ابوظبی

ابوظبی، پایتخت امارات با همکاری مایکروس��افت و سافت بانک ژاپن 
در قالب طرحی به نام »هاب 71« یک بس��ته مالی 272 میلیون دالری 
را برای کمک به رشد استارت آپ ها ارائه کرده است. نیمی از این بودجه 
صرف تامین منابع مالی برای اس��کان، ایجاد فضای کاری و بیمه فعاالن 
اس��تارت آپی شده و نیم دیگر آن هم به تاسیس صندوق سرمایه گذاری 

کسب و کارهای نوپا و سرمایه گذاری خطرپذیر اختصاص می یابد.
همکاری دولت، دانش��گاه ها، س��رمایه گذاران و کمپانی های برتر نظیر 
مایکروس��افت در این پروژه و تس��هیالت ارائه ش��ده در آن می تواند هر 
کارآفرین و استارت آپی را در هر نقطه از دنیا به سوی هاب 71 بکشاند.

عربستان سعودی
هرچن��د هم��کاری با ش��رکت های ب��زرگ جذاب اس��ت ام��ا برای 
اس��تارت آپ ها کافی نیس��ت. برای اغلب کسب و کارهای نوپا دسترسی 
آس��ان به بازار محلی مهمترین مزیت اس��ت که از این نظر عربس��تان 
سعودی ش��رایط بهتری را دارد. عربس��تان به عنوان بزرگترین اقتصاد 
خاورمیانه ۳۳ میلیون نفر جمعیت دارد که 70درصد آنها زیر ۳0 س��ال 
س��ن دارند. این تعداد جمعیت جوان در کنار توان باالی اقتصادی آنها 

دقیقا همان چیزی است که استارت آپ ها به آن نیاز دارند.
در برنامه »ویژن 20۳0« عربس��تان ش��رکت های کوچک و متوس��ط 
جای��گاه ویژه ای دارند و دولت هم در همین راس��تا طرح »منش��ئات« 
را راه ان��دازی ک��رده که تنها هدف آن پش��تیبانی و کمک به کس��ب و 
کارها است. یکی از بازوهای منشئات موسسه سرمایه گذاری ریسک پذیر 

سعودی )SVC( با سرمایه 1.۳۳ میلیارد دالری است.
این کش��ور همچنی��ن موافقتنامه هایی را با بیس��ت VC منطقه ای و 
جهانی به منظور تسهیل صدور ویزا و مجوز برای کمپانی های تحت نظر 
آنها امضا کرده اس��ت. تنها نکته ای که اس��تعدادها را از این منطقه دور 
می کند جامعه محافظه کار و فرهنگ خاص حاکم بر عربس��تان است که 

این اواخر تغییراتی در آن مشاهده شده است.
امان و قاهره

 MENA مصر و اردن ش��اید از نظر مالی جزو کش��ورهای تراز اول
نباشند اما از سرمایه انسانی جوان و متخصصی بهره می برند که می تواند 
زیربنای ش��کل استارت آپ های قدر باش��د. »ملک عبداله دوم«، پادشاه 
اردن در جری��ان برگ��زاری انجم��ن اقتصادی، صنعت ITC کش��ورش 
را دس��تاورد متخصص��ان ج��وان اردنی خوان��د و از کارآفرین��ان برای 

سرمایه گذاری در این منطقه دعوت کرد.
امان میزبان دفاتر پشتیبان بسیاری از شرکت های بین المللی از جمله 
آمازون اس��ت اما معموال دستمزد این افراد نسبت به مهندسان مصری 
بیش��تر اس��ت. همین عامل باعث ش��ده کمپانی های بزرگ خاورمیانه 
بیش��تر به س��وی قاهره و ش��هرهای دیگر مصر تمایل پیدا کنند، برای 

مثال Boutiqaat در فکر راه اندازی دفتری پشتیبان در مصر است.
ب��ا این حال هزینه پایین و فقدان اس��تانداردهای زندگی نظیر دوبی 
نمی تواند اس��تارت آپ ها را کامال به سوی قاهره و امان بکشاند، بنابرین 
آنها کماکان به نقش دفاتر پشتیبان قناعت خواهند کرد. هرچند همین 
عامل هم به اشتغال زایی و جذب سرمایه خارجی کمک می کند، بنابرین 
ایران هم به واس��طه هزینه پایین زندگی )برای افراد خارجی(، جمعیت 
کثی��ری از جوانان تحصیلکرده و مس��لط به زبان انگلیس��ی پتانس��یل 
میزبانی از دفاتر پش��تیبان اس��تارت آپ ها و کمپانی های خارجی دارد؛ 

البته اگر قطع دوباره اینترنت مانعی بر سر راه آن نباشد.

بحرین
در میان تمام کش��ورهای MENA بحرین بیش��ترین تالش را برای 
در اختیار گرفتن جایگاه دوبی انجام داده اس��ت. از مزایای این کش��ور 
کوچ��ک منطقه می توان به دسترس��ی راحت به بازار عربس��تان، قانون 
ورشکستگی آسان و صندوق س��رمایه گذاری 100 میلیون دالری برای 

کمک به کسب و کارهای نوپا اشاره کرد.
این کش��ور اس��تفاده زیرس��اخت ابری را در اولویت خود قرار داده و 
میزبان س��رویس های وب آمازون است که در سال جاری هزاران شغل 
را در بحرین ایجاد می کند. بخش بزرگی از این پیش��رفت مدیون هیأت 
توس��عه اقتصادی اس��ت که راه را برای تامین مالی و تاس��یس س��ریع 

استارت آپ در بحرین هموار کرده است.
یکی از اهداف این کش��ور حاش��یه خلیج فارس تبدیل شدن به قطب 
فناوری مالی )فینتک( در منطقه اس��ت و در همین راستا مرکز »خلیج 
البحری��ن للتکنولوجی��ا المالی��ة« را راه اندازی کرده ک��ه فضای کاری 
مش��ترک و امکان همکاری با بانک های منطقه ای و جهانی را در اختیار 

کارآفرین ها قرار می دهد.
ایران

در حال حاضر دوبی به عنوان قطب اس��تارت آپی منطقه ش��ناخته 
می ش��ود اما بازار این شهر بسیار کوچک است و کشش چندانی ندارد 
ب��ه همین خاطر کس��ب و کارها چ��اره ای جز فعالی��ت در نقاط دیگر 
ندارن��د. در چنین ش��رایطی ای��ران با وجود جمعیت جوان بیش��تر از 
عربستان، برخورداری از نیروی متخصص مثل اردن و بازار بزرگ و بکر 
پتانس��یلی به مراتب بیشتر از تمامی کش��ورهای منطقه برای میزبانی 
از استارت آپ های بین المللی دارد اما عدم وجود سیاست های حمایتی 
مطلوب و تحریم های اقتصادی باعث شده صندوق  های سرمایه گذاری 
خطرپذی��ر و کارآفرین��ان تمایل چندانی به فعالیت در ایران نداش��ته 

باشند.
نکته ناامیدکننده اینجاس��ت که شرایط نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه 
قطع دو هفت��ه ای اینترنت و زمزمه هایی مبنی بر احتمال پیاده س��ازی 
ش��بکه ملی اطالعات به وی��ژه در مناظره های یک  طرفه صدا و س��یما، 
ای��ن نگرانی را به وجود آورده که دسترس��ی اس��تارت آپ های فعلی به 
مش��تریان، سازمان ها و سرویس های خارجی از موتور جست وجو گرفته 

تا ابزارهای تحلیل و آنالیتیکس قطع شود.
در گفت وگویی که دیجیاتو با بازیگران عمده اکوسیس��تم استارت آپی 
انج��ام داده هم��ه آنها ط��ی قطعی اینترن��ت بین الملل ب��ه خاطر عدم 
دسترس��ی به ابزارهای تحلیلگر، سرویس های GPS و نقشه، مشتریان 
خارجی، توق��ف کمپین های تبلیغاتی، فقدان یک موتور جس��ت وجو و 
اخالل در درگاه ه��ای بانکی میلیاردها تومان زی��ان دیده اند. در چنین 
ش��رایطی هیچ س��رمایه گذار خارجی حاضر نیس��ت دارای��ی خود را به 
اکوسیس��تمی تزریق کند که امکان س��رویس دهی پایدار به مش��تریان 

داخلی خود را هم ندارد.
wamda/digiato :منبع

نبردی در غیاب ایران

مبارزه کشورهای منطقه برای تبدیل شدن به پایتخت استارت آپ ها
به قلم: جسیکا دومونت و جف ولز کارشناس کسب و کار و بازاریابی
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اخبار

اصفهان - قاسم اسد: نشست هم اندیشی دومین نمایشگاه مد 
و لباس و سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان 
در حالی برگزار شد که قرار است با حمایت شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان، میز نســاجی ایران با برند نمایشگاه 

مداکس به اصفهان بیاید.
به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشــگاه های بیم المللی 
اســتان اصفهان، در این نشســت هم اندیشی، مدیرعامل شرکت 
نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان، دبیر کمیته صنعت 
کمیته ساماندهی مد و لباس کشور، دبیر انجمن صنایع نساجی 
استان، رئیس اتحادیه صنف کفاشان استان و جمعی از فعاالن و 
صاحب نظران برجسته حوزه مد و لباس و نساجی استان اصفهان 

حضور داشتند.
این نشســت هم اندیشــی به منظور انجام هماهنگی های الزم 
به منظور برگزاری هر چه مطلوب تر نمایشــگاه های مد و لباس 
و صنعت نســاجی برگزار شــد. دومین نمایشــگاه مد و لباس و 
سیزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان طی 

روزهای سوم تا ششم دی ماه 98 برگزار خواهند شد.

تالش برای برگزاری با کیفیت نمایشگاه نساجی و مد و 
لباس اصفهان

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در این 
نشست هم اندیشی، نمایشگاه نساجی را برند نمایشگاه های این استان 
عنوان کرد و گفت: از آنجا که نمایشــگاه نســاجی یکی از بهترین و 
با کیفیت ترین نمایشــگاه های ساالنه استان اصفهان به شمار می رود، 
تمامی تالش خود را به کار خواهیم گرفت تا یک نمایشــگاه مطلوب 
و کارآمــد برگزار کنیم. علی یارمحمدیان بــا تاکید بر اینکه صنعت 

نساجی با فعالیت های مردم اصفهان عجین شده است، افزود: اصفهان، 
مهمترین شــهر فعال در حوزه نســاجی خاورمیانه بوده اســت؛ این 
موضوع ســبب شده بود تا به این شــهر، لقب منچستر ایران بدهند 
چرا که تولیدات نساجی بسیار مطلوبی از اصفهان به بازارهای کشور و 
کشورهای جهان صادر می شده است. وی صنعت نساجی را یک صنعت 
بسیار تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشور عنوان کرد و ادامه داد: رونق 
صنعت نساجی مزایای زیادی برای کشور خواهد داشت که از آن جمله 
می توان به اشتغالزایی بسیار باال و سودآوری مناسب اشاره کرد؛ ضمن 
اینکه، این صنعت، آلودگی هم ندارد که با توجه به شرایط فعلی شهرها 
و استان های بزرگ کشور، یک مزیت بسیار مطلوب محسوب می شود.

ایجاد میز نساجی ایران در اصفهان
دبیر کمیته صنعت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور نیز در 
این نشســت با بیان اینکه اصفهان بزرگترین قطب نساجی ایران 
است، اظهار داشت: بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ صنعت نساجی 
ایران اصفهانی هستند اما متاســفانه برندهای خود را نه از استان 
اصفهان و نه به عنوان یک اصفهانی به سایر نمایشگاههای داخلی و 

خارجی عرضه می کنند.

با حمایت شرکت نمایشگاه اصفهان
میز نساجی ایران با برند نمایشگاه مداکس به اصفهان می آید

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب گفت: طرح افزایش و نگهداشت توان تولید از 2 مخزن نفتي 
در حوزه عملیاتي شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاري آغاز شد.

مهندس احمد محمدی اظهار کرد: توســعه مخازن آسماري و 
بنگســتان رامشیر در قالب یک بسته قراردادي از طرح توسعه 28 
مخزن به پیمانکار واجد صالحیت واگــذار و حفاري چاه هاي آن 

آغاز شد.
وي افزود: با حفاري 9 حلقه چاه توسعه اي و 2 حلقه چاه تعمیري 
و نیز انجام فعالیت هاي ترمیمي در این دو مخزن، مجموع افزایش 

تولید و جبران کاهش تولید آنها به میزان 19 هزار بشــکه در روز 
خواهد بود.

مهندس محمدي گفت: همچنین بسته قراردادي توسعه مخزن 
آسماري پازنان نیز نهایي شــده و به زودي اجراي آن به پیمانکار 

واجد شرایط واگذار خواهد شد.
وي خاطر نشــان ساخت:  از مجموع 28 بســته قراردادی برای 
توســعه مخازن شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 2 بســته 
قراردادی شــامل آسماري و بنگستان رامشیر و آسماري پازنان در 

حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاري قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
آغاز طرح افزایش و نگهداشت توان تولید 2 مخزن در شرکت نفت و گاز آغاجاري

تبریز -ماهان فالح: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شــرقی گفت: آب شــرب در کل اســتان از منابع مختلفی تامین 
می شود که آب های سطحی، چشــمه ها، چاه های آب، عمده ترین 

منابع تامین آب شرب هستند.
علیرضا ایمانلو افزود: با توجه به حساســیت ویــژه در ارتباط با 
جمعیت موجود تبریز و برخی دالیل دیگر آب شرب این کالنشهر 
از ســه محل تامین می گردد؛ 60 درصد از زرینه رود، 15 درصد از 
سد نهند و مابقی نیز از چاه های آبی که در دامنه سهند وجود دارد.

وی ادامه داد: خوشــبختانه وضعیت استان از لحاظ صرفه جویی 
در حد مطلوب اســت با این وجود سرانه مصرف آب در استان در 
حدود 190 لیتر در شبانه روز است که در فصل تابستان و با توجه به 
گرمای هوا میزان مصرف از 200 لیتر هم عبور کرد ولی با این حال 
میزان مصرف در اســتان معقول است. وی اضافه کرد: آب موجود 
در ســد شهید کاظمی بوکان واقع در آذربایجان غربی با استفاده از 
لوله گذاری به تصفیه خانه میاندوآب منتقل شده و پس از گذراندن 
5 مرحله تصفیه و ایســتگاه پمپاژ با لولــه 2 متری از فاصله 180 
کیلومتری به تبریز می رســد. این یک نمونه از مراحل تامین آب 
شــرب به شمار می رود پس باید در نظرداشت که تولید آب شرب 
و انتقال آن دارای هزینه های مادی و انســانی است. وی همچنین 
افزود: تامین آب شرب از منابع زیرزمینی نیز بدین صورت است که 
از عمق 300 متری زمین آب را برای تصفیه و شرب به سطح زمین 
انتقال می دهیم. هرچند وظیفه حاکمیتی است که آب شرب مردم 
را باید تامین کرد ولی باید با فرهنگ سازی مناسب و صرفه جویی 
در مصرف، از وقوع بحران آبی جلوگیری کرد. ایمانلو متذکر شــد: 
کالنشهر تبریز از لحاظ جغرافیایی در منطقه ای قرار دارد که اختالف 
ارتفاع در نقاط مختلف شــهر متفاوت اســت یعنی اختالف ارتفاع 
در پایین ترین و باالترین نقطه شــهر حدود 400 متر است و این 
یعنی باید 40 بار )واحد کنترل فشار آب( کنترل شود البته اجرای 
رینگ آب تبریز توســط شرکت آب منطقه ای در حال انجام است 
که سال آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد. با اجرایی شدن این 
طرح اندکی از مشکالت موجود کاسته خواهد شد ولی در نهایت با 
مصرف اصولی می توان بسیاری از مشکالت را کاهش داد. مدیرعامل 
شرکت آبفا استان همچنین گفت: در طول این چندسال اخیر بجز 
در مواقعی که پیک مصرف باالســت و یا شکســتگی در لوله های 
انتقال اتفاق افتاده در بقیه موارد دچار قطعی یا افت فشار نشده ایم 

و خوشــبختانه نسبت به میانگین کشوری در جایگاه مناسبی قرار 
داریم. ایمانلو تصریح کرد: خوشــبختانه تبریز از جمله شهرهایی 
است که در پوشش سطح فاضالب شهری عملکرد موثر و مقبولی 
داشته است یعنی بعد از شهر اصفهان، تبریز دومین شهری است که 
سطح پوشش شبکه فاضالب شهری در آن گسترده است. وی افزود: 
کالنشــهر تبریز باالی 80 درصد شبکه فاضالب شهری را داراست 
ضمــن آنکه فاز اول تصفیه خانه بزرگ تبریــز که در حال فعالیت 
اســت به میزان 50 میلیوم مترمکعب پساب تولید  می کند و نکته 
مهم اینکه در مدت 4 ســال بیش از 450 کیلومتر شبکه فاضالب 
در ســطح تبریز اجرایی شده اســت. ایمانلو با بیان اینکه فاز دوم 
تصفیه خانــه نیز در مرحله اجرا قــرار دارد، اعالم کرد: این پروژه با 
توجه به مشکالت تامین اعتبار از سرعت الزم برخوردار نبود ولی با 
توجه به استفاده از منابع داخلی فاز دوم هم در حال ساخت است 
ضمن آنکه در سال جاری نیز مبلغ 70 میلیارد نیز برای تسریع در 

عملیات ساخت این مجموعه تزریق شده است.
وی افــزود: عمده تریــن هدف شــرکت آب و فاضالب اســتان 
تکمیل تصفیه خانه بزرگ تبریز اســت چراکه به عنوان بزرگترین 
و با کیفیت ترین تصفیه خانه ســطح کشــور  شناخته می شود و از 
طرفی نیز در موضوعات زیست محیطی تاثیرگذار خواهد بود. این 
مقام مسوول ادامه داد: شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی جزو 
استان های پیش رو در تحقیقات و کنترل آب شرب محسوب می 
شود بطوری که در سنوات اخیر همواره حائز رتبه های اول یا دوم 
کشور بوده است که دســتیابی به این جایگاه مهم در سایه تالش 
همکاران و نیروی انسانی مستعد، متعهد و پرتالش به دست آمده 
است و دقیقا به همین خاطر است که آذربایجان شرقی پایلوت اجرای 
تصفیه خانه های مدرن است و سایر استانها نیز از آذربایجان شرقی 

الگو برداری می کنند. ایمانلو یادآور شد: در حدود 65 درصد استان 
مجهز به پوشش شــبکه فاضالب شهری است و مردم نیز در اکثر 
شهرهای اســتان در جهت توسعه شبکه فاضالب همکاری الزم را 
دارند علی ایحال اصلی ترین مشکل در شبکه فاضالب شهرستان ها 
تامین هزینه های الزم برای ایجاد تصفیه خانه های فاضالب اســت 
با این حال  در 17 شــهر استان شــبکه فاضالب فعال است و هر 
شهر تصفیه خانه مختص خود را دارد حتی شهرهای نزدیک به هم 
نیز تصفیه خانه های جداگانــه دارند چراکه به دنبال اجرایی کردن 

تصفیه خانه های غیرمتمرکز هستیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با اشاره به 
اقدامات گســترده این شرکت  در شهر جدید سهند گفت: بیش از 
95 میلیارد در بخش شبکه فاضالب شهرجدید سهند هزینه شده 
است بطوری که هم زیرساخت آب شرب و هم شبکه فاضالب آماده 
است و تصفیه خانه ای ایجاد شده که قسمت اعظمی از فاضالب شهر 
سهند مورد تصفیه قرار می گیرد بجز این، محل جدیدی هم برای 
تصفیه خانه فاز 4 در نظر گرفته شــده اســت که در صورت تامین 

اعتبار اجرایی خواهد شد.
علیرضا ایمانلو افزود: در حدود 900 هزار انشعاب به صورت آنالین 
قرائت می شــود یعنی قرائت و صدور قبض در محل انجام می شود 
هرچند رویکرد شرکت آب و فاضالب استان بر مبنای شفاف سازی 
است به نحوی که با استفاده از سیستم های نرم افزاری مردم بتوانند 
قبوض مصرفی خود را ببینند و از میزان مصرف آگاهی یابند با این 
حال و تا به این لحظه نیز قبوض کاغذی بیش از 36 هزار انشعاب به 
درخواست خود مردم حذف شده است ضمن اینکه خوداظهاری نیز 
از جمله روش های قرائت کنتور است که هدف از انجام این کار نیز 
ایجاد سهولت و راحتی مردم است به همین خاطر قبوض کاغذی به 

طور کامل حذف نشده است.
وی اضافه کرد: آب شــرب ارائه شده به مردم از لحاظ بهداشتی 
کنترل شده و سپس در اختیار مردم قرار داده می شود در این راستا 
آزمایشگاهی در زمینه کنترل کیفی آب شرب تبریز وجود دارد که 
بزرگترین آزمایشگاه شمال غرب کشــور به شمار می رود و روزانه 
1500 بار نمونه برداری شــده و مورد رصد و پایش قرار می گیرد 
بنابراین آب شــربی که با این کیفیت و دقت در اختیار مردم قرار 
داده می شــود نیازی به تصفیه مجدد ندارد و لزومی به استفاده از 

دستگاه های تصفیه خانگی هم نیست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد؛

تصفیه خانه تبریز بزرگترین و با کیفیت ترین تصفیه خانه سطح کشور
قرائت آنالین 900 هزار انشعاب آب در آذربایجان شرقی

 قم - خبرنــگار فرصت امروز : مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی قم بابیان اینکه رســانه های استان حرکت روبه جلو دارند 
گفت: به طور قطع برگزاری جشــنواره مطبوعات به رشــد کیفی 
رســانه ها کمک کرده اســت. به گزارش روابــط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان قم، سیدموسی حسینی کاشانی 
در آیین اختتامیه دومین جشــنواره مطبوعــات، خبرگزاری ها و 
پایگاه های خبری اســتان قم در سالن همایش  شهید سیدمرتضی 
آوینی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، تعداد معدودی از استان ها 
توانســتند جشنواره مطبوعات استان خود را برگزاری کنند که قم 
یکی از این اســتان های پیشــتاز در این بخش است. وی با تاکید 
بر اینکه کار را باید به انجمن های صنفی واگذار کرد گفت: دومین 
دوره جشنواره مطبوعات قم به خانه مطبوعات استان واگذار شد و 
این حرکتی مثبت در جهت تقویت انجمن های صنفی فرهنگی و 
هنری در اســتان است. وی با بیان اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی پشتیبان انجمن های فرهنگی و هنری است گفت: حضور 
در جشنواره های رسانه ها و برگزاری چنین جشنواره هایی در استان 
موجب رشــد کمی و  کیفی رسانه های استان می شود. 396 اثر به 
دومین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری این 

اســتان ارسال شــده  که از این تعداد 330 اثر در بخش اصلی و 66 
اثر در بخش ویژه است. در بخش اصلی در رشته گزارش تصویری 
و مکتوب 101 اثر، تیتر 52 اثر، یادداشــت و سرمقاله 56 اثر، خبر 
21 اثــر، مصاحبه 60 اثر، صفحه آرایی 21 اثر، طنز مکتوب 9 اثر و 
عکس خبری 10 اثر به جشــنواره ارسال  شده است. در بخش ویژه 
نیز 31 اثر با موضوع رونق تولید و 35 اثر مرتبط با گام دوم انقالب 
در سایت جشنواره بارگذاری شده است. 3 درصد رسانه های دارای 
مجوز کشــور متعلق به استان قم اســت. از 42 خبرگزاری کشور، 
بیش از 15خبرگزاری در قم دارای نمایندگی است ضمن اینکه از 
172 روزنامه دارای مجوز برای توزیع سراسری، حدود 10 روزنامه 

سراسری در قم دارای دفتر نمایندگی می باشد.

رشد گزارش نویسی در رسانه های قم بی سابقه است
مدیر خانه مطبوعات قم نیز در این آیین بابیان اینکه رشد گزارش نویسی 
در رسانه های استان بی سابقه اســت ادامه داد: حدود 400 اثر به جشنواره 
رســیده است که در دو بخش عمومی و تخصصی140 گزارش به دبیرخانه 
ارسال شــده است. مرتضی داستانی افزود: رشــد رسانه های استان نیازمند 
تشویق و تمایز افراد برجسته رســانه ای از سایر فعاالن این عرصه است به 
همین دلیل نخســتین دوره جشنواره مطبوعات اســتان سال گذشته در 
قــم کلید خورد. مدیر خانه مطبوعات قم بابیان اینکه برگزاری جشــنواره 
مطبوعات تحول خوبی در رســانه های اســتان ایجاد کرده است گفت: اوج 
کار یک خبرنگار و روزنامه نگار در گزارش نویســی اســت که دریافت بیش 
از 140 گزارش به دبیرخانه این جشــنواره نشان از رشد رسانه های استان 
است. داستانی با تاکید بر اینکه در بخش خبر، خبرنگاران خوبی در استان 
وجود دارند ولی در دوره قبل و این دوره جشنواره هیچ اثری نتوانست حائز 
رتبه اول شود گفت: این نشان می دهد که در حوزه خبر، رسانه های استان 
به شــکل خوبی کار نمی کنند. وی، کمبود گزارش های میدانی را ازجمله 
مشکل رسانه های استان دانست و افزود: در حوزه گزارش تحقیقی عملکرد 
رســانه های استان نزدیک به صفر اســت و این در حالی است که این نوع 

گزارش ها بسیار می تواند اثرگذار باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم:

برگزاری جشنواره مطبوعات منجربه رشد کیفی رسانه های قم شده است

افتتاح متمرکز دیزل ژنراتورهای سدهای شمیل، جگین و ساختمان های بهره 
برداری شرکت آب منطقه ای هرمزگان

بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: آیین افتتاح متمرکز دیزل ژنراتورهای سدهای شمیل و 
نیان، جگین و ساختمان های بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان با حضور مدیر 
کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو ، مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند 
غیر عامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 
برگزار شد .    مدیر کل دفتر مدیریت بحران وپدافند غیر عامل وزارت نیرو در این مراسم گفت: با 
توجه به ضرورت پایداری و استمرار اجرای وظایف وزارت نیرو و ارائه خدمات آب و برق بدون وقفه 
به شهروندان، سامانه برق اضطراری تاسیسات بهره برداری شرکت آب منطقه ای راه اندازی شده 
است . میثم جعفر زاده افزود: این طرح متناسب با اهداف پدافند غیرعامل و به منظور تامین برق در زمان بحران مورد بهره برداری 
قرار گرفته است و شایسته است کلیه دستگاه ها خصوصا دستگاه های متولی امر آبرسانی نسبت به ایجاد و استقرار برق اضطراری 
پیش بینی های الزم را داشته باشند . سیف اله آقا بیگی مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل، شرکت مدیریت منابع 
آب ایران نیز با قدردانی از مســئوالن آب منطقه ای اســتان که در* *شرایط و تنگناهای مالی فعلی و با تدابیر اندیشیده شده این 
پروژه را اجرا کردند؛ بر ضرورت نگهداری این سامانه هاتاکید کرد و افزود، نگهداری و بهره برداری مناسب، بهینه و بلند مدت این 
طرح مهم تر از خرید و راه اندازی آن می باشد . گفتنی است ظرفیت دیزل ژنراتور ساختمان های بهره برداری آب منطقه ای 478 
، سد جگین 100 و سد شمیل نیز 100 کیلو ولت آمپر می باشد. شایان ذکر است خط لوله انتقال آب بندرعباس و سدهای شمیل 

و نیان نیز مورد بازدید مدیران کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب قرار گرفت .
 

میزخدمت طرح ملی قبض سبز شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار شد
قزوین – خبرنگار فرصت امروز: میز خدمت طرح ملی قبض ســبزبا حضور مدیر عامل  ، 
معاونین و جمعی از مدیران وکارکنان برق اســتان با هدف پاسخگویی به سئواالت ومشکالت 
مردمی در محل برپایی نماز جمعه درمســجد النبی )ص( قزوین برگزار شــد.  مهندس سعید 
بهادیوند چگینی مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان قزوین در خصوص این مراسم 
گفت: هدف از برپایی میز خدمت تداوم نهضت خدمت رســانی به مردم شــریف استان و آگاه 
ســازی نمازگزاران گرامی از نحوه دریافت قبوض پیامکی و شیوه های مختلف  پرداخت قبوض 
برق  و پاسخگویی به  سئواالت مردم  و مراجعین در حوزه های مختلف مرتبط با شرکت توزیع 
می باشــد. وی اضافه نمود: برنامه میز خدمت به شــکل دوره اي با هدف تسهیل در ارائه خدمات به مردم و ارتباط مستقیم با 
مراجعین بمنظور کمک به رفع مشکالت شهروندان، برگزار مي شود. در حاشیه برگزاری این مراسم، بروشورهاي اطالع رساني 
نحوه پرداخت قبوض پیامکی در میان  نمازگزاران توزیع و در خصوص پویش ملی هرهفته- الف- ب-ایران وافتتاح هفتگی 227 
پروژه آب و برق وزارت نیرو با اعتباری بالغ بر33هزارمیلیارد تومان تا پایان سالجاری در 31 استان کشور، توضیحاتی به شرکت 

کنندگان در نماز جمعه ارائه گردید.

رشد 15 درصدی مصرف سی ان جی در استان گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از افزایش 15 درصدی مصرف 
سی ان جی پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در استان خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی منطقه گلستان، عیسی افتخاری باحضور در برنامه گفتمان صدا و سیمای مرکز استان ضمن اعالم این خبر و تشریح 
تازه ترین جزییات طرح ســهمیه بندی بنزین، گفت: با اجرایی شدن این طرح ملی و افزایش قیمت بنزین، تغییر رفتار مصرف 
کنندگان جهت کاهش مصرف بنزین و گرایش به اســتفاده از گاز طبیعی فشــرده مورد انتظار و قابل پیش بینی بوده است.وی 
سپس به قیمت سی ان جی در هر متر مکعب اشاره کرد و افزود: استفاده مصرف کنندگان از این سوخت پاک از لحاظ اقتصادی 
نیز به صرفه و صالح آنان می باشــد ضمن اینکه این مهم باعث کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از اتالف ســرمایه های ملی نیز 
خواهد شد.مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان اظهار داشت: در استان گلستان 58 باب جایگاه فعال سی 
ان جی با پراکندگی مناسب وجود دارد که توان عملیاتی آنها فروش روزانه یک میلیون متر مکعب است.افتخاری گفت: پس از 
اجرای طرح مدیریت مصرف ســوخت در کشور مصرف سی ان جی در استان گلستان با 15 درصد افزایش به حدود 700 هزار 

متر مکعب در روز رسیده است.

برگزاری اختتامیه جشنواره »حبیب حرم« در همدان/ ارسال 15۶ اثر از 9 استان
ـ رئیس ســازمان بسیج هنرمندان استان همدان با اشاره به  همدان – خبرنگار فرصت امروز: گروه فرهنگیـ 
برگزاری اختتامیه سومین جشنواره حبیب حرم در 10 آذر ماه، گفت: 366 اثر از استان های همدان، تهران، قزوین، 
مازندران، گیالن، قم، مرکزی، یزد و اصفهان به دبیرخانه جشــنواره ارســال شده است. به گزارش خبرنگار همدان، 
رسول کرمی، رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان همدان، چهارشنبه، 6 آذر ماه در نشست خبری جشنواره حبیب 
حرم، اظهار کرد: امسال سومین دوره جشنواره سراسری حبیب حرم در استان همدان برگزار می شود. رئیس سازمان 
بسیج هنرمندان استان همدان با بیان اینکه دور اول جشنواره سال 91، دور دوم در سال 96 و دور سوم در سال 98 
برگزار می شود، گفت: اختتامیه سومین جشنواره حبیب حرم، 10 آذر ماه، ساعت 9 صبح در سالن ابن سینا همدان 
برگزار می شــود. وی ابراز کرد: این دور از جشنواره در موضوعات، استکبارستیزی، فرهنگ ایثار و شهادت، شهدای 
مدافع حرم به طور ویژه ســردار همدانی برگزار می شود. کرمی با بیان اینکه در مجموع 156 نفر از 9 استان کشور 
در این دور از جشــنواره شرکت کرده اند، گفت: 366 اثر از استان های همدان، تهران، قزوین، مازندران، گیالن، قم، 
مرکزی، یزد و اصفهان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. وی ابراز کرد: سومین جشنواره سراسری حبیب حرم 
در بخش شــعر 250 اثر از 70 شــرکت کننده به دبیرخانه جشنواره اسال شد که از این تعداد 5 نفر در بخش شعر 
کالسیک و 3 اثر در بخش شعر سپد به عنوان برگزیدکان جشنواره معرفی شدند. رئیس سازمان بسیج هنرمندان 
استان همدان ادامه داد: در بخش داستان، 46 شرکت کننده با 70 اثر در جشنواره حضور بهم رسانده اند که از این 
تعداد 8 نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدند. کرمی ابراز کرد: در بخش نمایش محیطی 36 اثر از 30 شرکت کننده 
به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد 5 گروه در بخش اصلی و 1 گروه در بخش جنبی راه یافتگان این 
دور از جشــنواره شدند. وی با اشاره به انیکه موشــن و نماهنگ نیز از دیگر بخش های سومین جشنواره سراسری 
حبیب حرم است، گفت: در این بخش نیز 10 شرکت کننده با 10 اثر در جشنواره حاضر شدند. کرمی اشاره ای به 
اسامی دبیران جشنواره داشت و گفت: فواد ابراهیمیان، دبیر بخش نمایش، حسن کرمی نور، دبیر بخش شعر؛ علیرضا 
اکبری، دبیر بخش داســتان و دبیراجرایی جشنواره؛ حمید قره خانی دبیر بخش موشن و نماهنگ و فاطمه کرمی 

مسئول دبیرخانه است
 

9۶ کیلومتر از راههای استان ایالم بهسازی شد
ایالم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای ایالم گفت: 96کیلومتر از راههای 
استان از ابتدای امسال تاکنون بهسازی شده است. نوراهلل دلخواه با بیان این مطلب اظهار داشت: در این مدت)ابتدای 
سال تاکنون( 270 هزار مترمربع عملیات لکه گیری و بیش از 120 هزار تن آسفالت برای عملیات بهسازی و روکش 
آســفالت رویه راه ها صرف شده است.به گفته وی برای اجرای بهســازی و لکه گیری این میزان از راه های استان 
اعتباری معادل 360 میلیارد ریال هزینه شــده اســت.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم یادآور شد: از 
ابتدای ســالجاری تاکنون نقاط پر حادثه متعددی در سطح استان شناسایی شده است که برخی از آنها بازسازی، 
اصالح و برخی نیز تا پایان ســال جاری ایمن سازی می شود.دلخواه با بیان اینکه سه هزار و 200 کیلومتر جاده در 
حوزه اســتحفاظی این استان وجود دارد، گفت: امســال 92 نقطه مستعد بروز حوادث جاده ای و تصادف در قالب 
فعالیت های امانی راهداری و پیمانی ایمن سازی شده است.وی از شناسایی 67 نقطه پر حادثه دیگر در استان خبر 
داد و افزود: پیگیری های الزم جهت تامین اعتبار از منابع ملی و استانی برای رفع این نقاط در دستور کار قرار گرفته 
اســت.دلخواه با بیان اینکه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم مســئولیت نگهداری از یک هزار و 648 
کیلومتر راه روستایی را بر عهده دارد، گفت: انجام روکش آسفالت، لکه گیری، خط کشی، شانه سازی، ایمن سازی 
حاشــیه راه، نصب تابلوی اخطار و اجرای روشنایی در گردنه ها در نقاط مختلف راه های این استان از دیگر اقدامات 

این اداره کل است.

از رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران بعنوان دستگاه اجرایی برتر استان در امر 
اقامه نماز تقدیر شد

ساری – دهقان : استاندار مازندران و نماینده محترم ولی فقیه در استان از رئیس دانشگاه 
علوم پزشکي مازندران بابت تالش هاي صورت گرفته در امر توسعه و ترویج نماز در این دانشگاه 
طي سال 97 تقدیر کردند. با اهداء لوح سپاس از سوی احمد حسین زادگان استاندار مازندران 
و حجت االســالم والمسلمین محمدی الئیني نماینده ولي فقیه در استان و امام جمعه ساري 
از دکتر ســیدعباس موسوي رئیس دانشگاه علوم پزشکي مازندران به جهت تالش هاي صورت 
گرفته در امر ترویج و توسعه فرهنگ نوراني نماز و اجراي برنامه هاي ابالغي ستاد اقامه نماز استان 

در سال 1397 مطابق با شیوه نامه های جامع ارزیابی عملکرد قدرداني شد.
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ت��ا وقتی به مهارت »ارتباط موثر« دس��ت پیدا نکنید، نمی توانید به یک رهبر 
ب��زرگ تبدیل ش��وید. البته مقصودمان این نیس��ت خیلی حراف��ی کنید. برای 
تبدیل ش��دن به فردی با توانایی برقراری ارتباط موثر، می توانید تصور کنید دنیا 
برای تان همانند یک دانش��گاه اس��ت و همواره باید چیزهای مختلفی از آن یاد 
بگیرید. حتی چیزهایی بیشتر از آنچه در دانشگاه می توان فراگرفت. در دانشگاه 
ی��اد می گیریم روی کلمات، دس��تور زبان، بیان، ش��خصیت و... تمرکز کنیم اما 
نکات بیش��تری وجود دارد که باید یاد بگیرید ت��ا بتوانید نقش یک رهبر بزرگ 

را ایفا کنید. 
برای تبدیل شدن به یک رهبر بزرگ و موفق، باید چند ویژگی ارتباط موثر را 
در خود پرورش دهید و با استفاده از آنها در ارتباطات تان به نتایج بهتری برسید. 
برای این منظور، رفتار رهبران بزرگ دنیا مورد بررسی قرار گرفته است. مهارت 
ارتباط موثر، یک ویژگی الزم برای دستیابی به موفقیت است و یک مهارت بین 
ف��ردی، بین گروهی و فراگروهی به حس��اب می آید. هر دان��ش و مهارتی وقتی 

ارزشمند است که امکان توسعه داشته باشد.
یکی از خصوصیاتی که در افراد با توانایی برقراری ارتباط موثر، مشترک 
است، موقعیت شناسی و دارابودن حس آگاهی باالست. موفق ترین افراد در 
برقراری ارتباط موثر، کس��انی هستند که بیشتر گوش می دهند و به همه 
چیز نگاه تیزبینانه دارند. بهترین آنها، افرادی هستند که در شخصیت شناسی 
توانمند هستند، آنها این توانایی را دارند که با توجه به خلق و خو و رفتار 
دیگران، خصوصیات و ویژگی های شخصیتی آنها را حدس بزنند. این افراد 
با زبان بدن آشنایی کامل دارند، نوع نگرش افراد و طرز برخورد آنها با مسائل 
مختلف را پیش بینی می کنند و دقیقا می دانند هر فرد، نگرانی هایش را در 
ارتباطات اجتماعی چگونه بروز می دهد. افراد دارای ویژگی برقراری ارتباط 
موثر، نه تنها به خوبی می توانند محیط پیرامون شان را شناسایی کنند، بلکه 
توانایی فوق العاده ای در زمینه انطباق خود با محیط اطراف دارند. این افراد 
هوش هیجانی بسیار باالیی دارند، چراکه می توانند بدون درگیری با محیط 
اطراف، آن را بپذیرند. تفاوتی ندارد طرف مقابل آنها چه کس��ی است. آنها 
ای��ن مهارت را دارند که با هر فرد یا گروه��ی با هر نوع خصوصیت و طرز 

برخورد، ارتباط برقرار کنند.
ب��ا توجه به تمام خصوصیاتی که درباره افراد ب��ا توانایی برقراری ارتباط موثر 
گفته ش��د، اکنون متوجه می شوید مهارت های تان در این زمینه رشد یافته است 

و می توانید به فردی با مهارت ارتباط موثر تبدیل شوید یا نه؟
باید بتوانید در تعامالت خود با دیگران از 10 رازی که در ادامه مقاله در مورد 

آن صحبت خواهیم کرد، استفاده کنید:
دورویی نکنید

بدون ش��ک هیچ کس��ی دوس��ت ندارد با کس��ی ارتباط برقرار کند که به او 
اعتماد ندارد. اگر کارمندان احس��اس کنند مدیرش��ان الیق اعتماد اس��ت، از او 
حمای��ت می کنن��د و تمام خطراتی را که در مس��یر وج��ود دارد، می پذیرند اما 
اگر مدیر، ش��خصیت متزلزل و ضعیفی داش��ته باش��د و ریاکاری او فاش ش��ود، 
کارمن��دان نمی توانن��د آنطور که باید، به او اعتماد کنن��د. باید بدانید تنها وقتی 
اعتماد ایجاد می ش��ود که صادقانه رفتار کنید، تفکر هوشمندانه داشته باشید و 
در تصمیم گیری های تان قاطع باش��ید. وقتی اعتماد وجود داشته باشد، بخشش 
و همدلی هم هس��ت. به س��ادگی می توانید افرادی را که ب��ه آنها اعتماد دارید، 
ببخش��ید اما احتماال خود ش��ما هم نمی توانید به راحتی کس��انی را که به آنها 

اعتماد ندارید، ببخشید.
رابطه صمیمانه برقرار کنید

داش��تن رابط��ه صمیمانه به معنای آن نیس��ت که اجازه دهی��د طرف مقابل، 
هم��ه چیز را در مورد ش��ما بدان��د؛ این کار هیچ ضرورتی ندارد، اما مهم اس��ت 
ارتباطات ت��ان با افراد دوطرفه باش��د. نبای��د تنها خودتان صحب��ت کنید، بلکه 
بگذاری��د کارمندان احس��اس کنند به آنها اهمیت می دهی��د. وقتی با آنها رابطه 
صمیمانه داش��ته باش��ید، مکالمات تاثیرگذارتر و دلنشین تر خواهد شد. مردم تا 
وقتی مطمئن نش��وند به آنها و احساسات ش��ان اهمیت می دهید، برای شان مهم 

نیست چقدر اطالعات دارید یا اصال چه می خواهید بگویید.
مدل کالس��یک تئوری کس��ب و کار می گوی��د مدیران باید ت��ا حد ممکن با 
کارمندان ش��ان فاصله داش��ته باشند، این بدین معناس��ت رعایت جایگاه مدیر و 
تفاوت��ش با دیگ��ران اهمیت دارد، اما نظر من این اس��ت، فاصل��ه گرفتن اجازه 
نمی دهد ارتباط، شکل واقعی خود را داشته باشد. اگر روابط خود را با کارمندان 

یا دوس��تان تان گس��ترش ندهید و فاصله بگیرید، هیچ وقت نخواهید فهمید در 
ذهن ش��ان چه می گذرد و وقتی از آن مطلع خواهید شد که برای هر اقدامی در 

هر نوع رابطه ای، دیر شده است.
صریح و ساده صحبت کنید

داشتن شخصیت مشخص، واضح و دقیق خیلی بهتر از یک شخصیت پیچیده 
اس��ت. تمام مردم در برخورد با شخصیت های پیچیده و مرموز، احساس امنیت 
کمت��ری دارند. پس به ج��ای اینکه در ارتباطات تان به گون��ه ای رفتار کنید که 
طرف مقابل احس��اس کند به دنبال گیج کردن او هس��تید تا خلع س��الح شود، 
یاد بگیرید هیچ نیازی نیس��ت با طرف مقابل بازی کنیم تا در رقابت با او پیروز 
ش��ویم. در ارتباطات تان، اهداف خود را در نظر بگیرید و س��عی کنید به تمامی 
آنها برس��ید، اما به همان اندازه به دیگران و اهداف ش��ان اهمیت دهید. س��عی 
نکنید با زیاده گویی و گیج کردن طرف مقابل، به هدف تان دس��ت یابید. مس��اله 
مهم این است اگر همیشه صریح باشید و مستقیم سر اصل مطلب بروید، شانس 
بیش��تری برای برقراری ارتباط خواهید داشت و حتی اشتیاق مخاطب نیز برای 
گوش دادن به صحبت های ش��ما بیش��تر می شود، اما هر چقدر بیشتر به حاشیه 
بروید، زمان مکالمه طوالنی و کس��ل کننده خواهد ش��د و طرف مقابل کمتر به 

صحبت های تان گوش می دهد.
دیگران را تحت تاثیر قرار بدهید

افراد قوی در زمینه برقراری ارتباط موثر، تنها روی یادگیری و کس��ب مهارت 
ی��ا دریافت اطالعات تمرکز نمی کنند؛ بلکه در زمین��ه انتقال ایده، اولویت بندی 
انتظارات، اقدامات الهام بخش و توس��عه چشم اندازهای ش��ان هم مهارت خاصی 
دارند. همیش��ه یادتان باشد رمز تاثیرگذاری روی طرف مقابل، داشتن یک قلب 
پاک است. هر چقدر در ارتباطات تان بیشتر روی کمک کردن به دیگران تمرکز 
کنید )بیشتر برای آنها انرژی بگذارید تا اینکه بخواهید برای تان انرژی بگذارند(، 
موفق تر خواهید شد. باید به دنبال برقراری یک ارتباط درست باشید. شاید فکر 
کنید با اهمیت دادن به خواس��ته طرف مقابل، از ش��ما سوءاستفاده می شود؛ اما 
باید بدانید اگر همیش��ه به حفظ تعادل توجه کنی��د، به نتیجه مطلوب خواهید 

رسید و هیچ وقت هم احساس نمی کنید از شما سوءاستفاده شده است.
ذهن باز داشته باشید

در بیش��تر مواقع پافش��اری کردن روی طرز فکرهای قدیمی که سال ها با آنها 
زندگ��ی کرده ایم، ما را از فرصت های جدید دور خواه��د کرد. ویژگی یک رهبر 
موف��ق و ماهر در برق��راری ارتباط موثر، جبهه نگرفتن در مقابل ایده ها و نظرات 
جدید است. این رهبر با میل و رغبت فراوان به دنبال این است که ذهن خود را 
ب��رای قبول نظرات و مواض��ع مخالف آماده کند تا بتواند در صورت لزوم رضایت 
طرف مقابل را جلب کند و او را با خود همراه سازد. واقعا جای تعجب دارد برخی 
افراد از دیدگاه های مخالف می ترسند؛ در حالی که واقعا باید عالقه مند و کنجکاو 
باشند و از نظرات در راستای اهداف خود استفاده کنند، چراکه هر نظر جدیدی 
افق تازه ای از موضوع موردنظر را در ذهن فرد باز می کند. با افرادی که با ش��ما 
برخورد دارند گفت و گوی باز داشته باشید، اجازه دهید شما را به چالش بکشند 
تا در نتیجه همین کش��مکش ها به پیش��رفت برسید. یادتان باشد مهم نیست با 
شما موافق باشند یا مخالف، مهم این است به آنها نشان دهید می خواهید با صبر 
و حوصله به صحبت های ش��ان گوش دهید. با ذهن باز با افراد تبادل نظر کنید و 

سعی کنید چیزهای زیادی از یکدیگر یاد بگیرید.
کمتر حرف بزنید و بیشتر گوش کنید

اینکه فقط ش��ما صحبت کنید، بدین معنا نیست که وارد یک مکالمه شده اید 
و گفت و گو ش��روع شده است. متعارف ترین شکل گفت و گو در جریان گفت و 
ش��نود متقابل ش��کل می گیرد نه در جریان یک سخنرانی و وقتی با خودتان در 
حال گفت و گو هس��تید. یادگیری با حرف زدن به دس��ت نمی آید؛ زیرا در این 
حال��ت تنها اطالعات را منتقل می  کنید و هی��چ چیزی دریافت نمی کنید که به 
آموخته های تان اضافه شود. پس کمتر حرف بزنید و بیشتر گوش دهید تا اولین 

قدم را برای کسب مهارت ارتباط موثر بردارید.
همدلی کنید

من رهبران موفق زیادی را می شناس��م که معتقدند انس��ان نباید خصوصیات 
اخالق��ی و درون��ی خود را با چیزی ع��وض کند. یک ارتباط موث��ر وقتی برقرار 
می ش��ود که صراحت در افراد، با همدلی و توجه به طرف مقابل همراه باش��د نه 
ب��ا تکب��ر و خودخواهی. باید بدانید ارتباط توام با همدلی نش��ان دهنده اصالت و 
ش��فافیت درون اس��ت که امروزه کمتر در بین افراد و جوامع دیده می شود. هر 

چقدر طرفین رابطه خودخواهی بیشتری داشته باشند، ارتباط شکننده تر خواهد 
بود. درک این اصل متقابل در ارتباطات مان باعث می ش��ود خش��م به احترام و 

شک به اعتماد تبدیل شود.
تنها به دیده های تان توجه نکنید

یکی از رازهای ارتباط موثر این است که نانوشته ها را هم بخوانید، بدین معنا 
که تنها به چیزهایی که می بینید توجه نکنید. باید درک باالیی داش��ته باش��ید. 
همه چیز که نباید گفته ش��ود. برخی چیزها را درباره مسائل و افراد باید ناگفته 
بفهمید. تمام ویژگی های یک رهبر بزرگ و موفق را در ذهن تان تجس��م کنید؛ 
آنها برای درک چیزهای گفته نش��ده، شنیده نش��ده و آنچه شاهدش نبوده اند، 
توانایی فوق العاده ای دارند. این همانند این اس��ت که س��فیدی های بین خطوط 
یک نوش��ته را هم می توانند بخوانند. پس به این درک رسیده اند مسیر دستیابی 
به پیش��رفت، به معنای فاصله گرفتن از افراد و جامعه ش��ان نیس��ت. برای چند 
دقیقه چشم ها و دهان تان را روی هم بگذارید و خوب گوش کنید؛ از اینکه قادر 

به درک چیزهای تازه ای هستید شگفت زده خواهید شد.
روی موضوع مورد بحث تسلط کافی داشته باشید

درباره موضوعی که می خواهید صحبت کنید، اطالعات الزم را به دست آورید 
)حت��ی اگر هنگام صحبت، از تمام اطالعات اس��تفاده نکنی��د(. اگر طرف مقابل 
احس��اس کند درباره موض��وع صحبت تان اطالعات کافی نداری��د، تمایلی ندارد 
وقتش را در اختیار شما قرار دهد. بیشتر افراد موفق، تمایلی ندارد به صحبت های 

کسی گوش دهند که چیزی به اطالعات و دانش آنها اضافه نمی کند.

حتما شنیده اید که می گویند اینکه چه می گویید مهم نیست، بلکه مهم است 
آن را چگون��ه می گویید، اما اکنون می خواهم به ش��ما بگوی��م اتفاقا خیلی مهم 
اس��ت که ش��ما چه می گویید. افراد دارای مهارت برقراری ارتباط موثر، به اینکه 
چه می گویند و چگونه می گویند، اهمیت می دهند و همین مساله باعث می شود 

به یک فرد حراف تبدیل نشوند.
به تمام اعضای گروه اهمیت دهید

مدیران همیش��ه ب��ا افراد گروه به صورت اختصاصی ارتب��اط ندارند. پس یک 
ف��رد با مهارت برق��راری ارتباط موثر، باید بتوان��د در برخورد و صحبت کردنش 
انعطاف پذیری داش��ته باش��د. باید بتواند با تمام کس��انی که در سالن کنفرانس 
نشسته اند، به راحتی صحبت کند به طوری که هر فرد احساس کند مستقیما با 
او صحبت می ش��ود. اگر در جایی حضور دارید که با تمام افراد همزمان مشغول 
صحبت هستید، باید بتوانید اعتبار الزم را به دست آورید و اعتماد افراد را جلب 

کنید. داشتن تفاهم و ارتباط درست، کلید تعامالت موفق هستند.
رازه��ای ارتباط موث��ر، در هر زمان و برای هر نوع ارتباط مورد اس��تفاده قرار 
می گیرن��د. اگ��ر می خواهید برای فردی پیامی بفرس��تید، ابتدا مطمئن ش��وید 
پیام تان درس��ت و صحیح منتقل می شود. مهم این است احساس کنید برقراری 
ارتب��اط، برای پرداخت��ن به خودتان نیس��ت و با هدف تعامل ب��ا دیگران انجام 
می گیرد. اگر در ارتباط، در حد متعارف به طرف مقابل اهمیت داده شود، خیلی 

از مشکالت ارتباطی رفع می شود و روابط تان به پیشرفت می رسد.
forbes/ucan :منبع

رهبران بزرگ چگونه ارتباطات موفق برقرار می کنند؟
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»هوش معنوی« در کسب و کار
سکینه  حجازی فر - کارشناس ارشد کارآفرینی

در گذش��ته پذیرفته ش��ده بود که هوش به عنوان یک ویژگی تغییرناپذیر به عنوان موهبتی خداداد با فرد به دنیا 
می آید، اما حدود یک قرن اس��ت که مبحث هوش انس��انی به صورت علمی مورد بررس��ی قرار گرفته و به این نتیجه 
رس��یدند که هوش انس��انی به عنوان مجموعه ای است که IQ تنها یکی از عوامل آن است. هرچند IQ)بهره هوش( و 
هوش هیجانی )EQ( دلیل بسیاری از رفتارهای بشری را مشخص کردند، اما هنوز ابهامات و فضاهای تکمیل نشده ای 
در مجموعه هوش انس��انی وجود داش��ت به همین دلیل هنگامی که »هوش معنوی« یا SQ مطرح شد توجه بسیاری 
از دانش��مندان را به خود جلب کرد. افراد با کمک »هوش معنوی« خود می توانند با توانایی باال در تجزیه و تحلیل و 

دیدن همه زوایای موضوع، بهترین تصمیم را بگیرند و به باالترین عملکرد خود برسند. 
»هوش معنوی« به افراد شهامت رفتن به دنبال رویاهای شان را می دهد.

همان طور که همه بچه ها با سطح متفاوتی از بهره هوشی به دنیا می آیند در هنگام تولد در حد کفایت نیز از  »هوش 
معنوی« برخوردارند. می توان SQ »هوش معنوی« را تقویت یا تضعیف کرد، اما همان طور که اگر کس��ی به مدرس��ه 
نرود بهره  هوش��ی اش را از دس��ت نمی دهد، »هوش معنوی« افراد نیز در صورت پرداخته نشدن به آن درون افراد باقی 

می ماند مانند آتش زیر خاکستر. نکته بسیار مهم اینکه SQ در هر سنی قابل پرورش و توسعه است.
اولی��ن پژوهش صورت گرفته درباره مفهوم »هوش معنوی« در ایران ، نش��ان داد که بین »هوش معنوی« با رضایت 
ش��غلی و رضای��ت از زندگ��ی افراد ، رابطه  مثبت و معن��اداری وجود دارد. در نتیجه افزایش »ه��وش معنوی« در افراد 

می تواند به افزایش رضایت شغلی و رضایت از زندگی آنها کمک کند.
تحقیقات جدید عصب شناسانه، وجود »هوش معنوی« در انسان را تایید کرده اند.

»هوش معنوی« در کسب و کار:
مدیری با »هوش معنوی« می داند برای رسیدن به اهداف سازمانی در کنار شفاف  بودن و معنی دار بودن آنها ضروری 

است اهداف سازمان با اهداف فردی کارکنان هم راستا باشد.
در دنیای کس��ب و کار امروز س��ازمان ها ناگزیر از داشتن چشم انداز و انتخاب ارزش های سازمانی هستند. چشم انداز 
س��ازمان تصویری است از آینده مطلوبی که س��ازمان مایل است به آن سمت حرکت کند. مثال چشم انداز بیل گیتس 

برای شرکت مایکروسافت »وجود یک کامپیوتر در هر خانه« بود.
در دنیای کس��ب و کار، رهبران موفق چالش پذیر هس��تند و در هیچ شرایطی دست از تالش برنمی دارند. پس از هر 
شکس��ت یا اشتباه از خود می پرسند: »از این ش��رایط چه یاد گرفتم حاال باید کدام قدم را بردارم؟ سازمان های بزرگ 
موفقیت ش��ان را مدیون درس هایی هس��تند که در مشکالت و شکست های بزرگ ش��ان گرفتند که این دید برآمده از 

»هوش معنوی« فرد است.
یکی از پیامدهای مهم »هوش معنوی«، داش��تن احساس رسالت است. احساس رسالت فقط به معنای رهبر بزرگی 
در جهان ش��دن نیس��ت فرد می تواند در شغلی که به نظر دیگران کوچک و معمولی باشد با چنان عشقی کار کند که 

همگان این عشق را احساس کنند. عشقی که انگیزه آن نیرویی درون فرد است که می گوید: »باید چنین کنم.«
دانشمندی به نام تونی بوزان اعتقاد دارد هوش انسان از مجموعه ای از هوش های چندگانه تشکیل شده  است. در این 
میان »هوش معنوی« باعث می شود افراد بتوانند تنش های موجود در زندگی مدرن را کنترل کنند و زندگی شادتری 

داشته باشند و در ذهن شان به آرامش برسند.
در حقیقت »هوش معنوی« در هنگام شکس��ت یا بروز مش��کالت در مس��یر کس��ب و کار مانع ناامیدی و رها کردن 
مس��یر می ش��ود. »هوش معنوی« به فرد کمک می کند تا شکس��ت ها را به عنوان جزئی اجتناب ناپذیر در کسب و کار 

بپذیرد و از آنها درس بگیرد.
حقیقت این است که رهبران برجسته سازمانی از »هوش معنوی« خودآگاهانه یا ناآگاهانه بهره برده اند.

چگونه »هوش معنوی« خود را افزایش دهیم؟
• یکی از کلیدهای افزایش »هوش معنوی« داشتن عشق به زندگی، دیگران و همه آنچه خداوند خلق کرده و درست 

به همان شکلی که خلق کرده است. این یعنی دوست داشتن دیگران برای همان چیزی که هستند.
• یکی دیگر از راه های پرورش »هوش معنوی« داش��تن ذهنی آرام اس��ت. روش هایی چون مراقبه های مختلف مانند 
یوگا و نیز ارتباط بیش��تر با طبیعت می توانند به آرام ش��دن ذهن کمک کنند. یکی دیگر از پیش نیازهای رس��یدن به 

آرامش ذهنی »زندگی در لحظه  حال« است.
modirinfo :منبع

توصیه هایی که از شما یک کارآفرین اجتماعی موفق می سازد
موفقیت یک ش��به به دست نمی آید. همه  کارآفرینان هم این را خوب می دانند. در گزارش جهانی سرمایه گذاری، با 
عنوان »تعریف مجدد موفقیت در دنیای در حال تغییر«، نحوه  به موفقیت رس��یدن بیش از 550 کارآفرین اجتماعی 

مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه پنج توصیه مهم موفق ترین کسب و کارهای اجتماعی را می خوانیم:

1- هدف تان این باشد که در هر الیه از فعالیت کسب و کار، تاثیرگذار باشید
مدل کسب و کارتان می تواند این پتانسیل را داشته باشد که ضمن تاثیر مثبتی که بر کارکنان، زنجیره عرضه و مشتریان 
نهایی ت��ان دارد؛ در جهت تامین نیازهای اجتماعی نیز مورد اس��تفاده قرار گیرد. البت��ه این مدل باید از همان ابتدا با اثرات 

متعددی که متقابال همدیگر را تقویت می کنند طراحی شود. در این صورت مدل شما بسیار موفق خواهد بود.
۲-کسب و کار خود را به همه معرفی کنید

سعی کنید تا جایی که ممکن است در مورد کسب و کار خود اطالع رسانی کنید و پیشنهاد پشتیبانی و حمایت متخصصین 
و کس��ب و کارهای بزرگ را قبول کنید. بس��یاری از کارآفرینان اجتماعی، عدم آگاهی مشتری را مانع بزرگی برای سنجش 
راه حل ها و س��رمایه گذاری های خود می دانند. به عنوان مثال سازمان هایی که از پلتفرم های سرمایه گذاری گروهی استفاده 

می کنند منابع بسیار خوبی هستند که به کارآفرینان اجتماعی کمک می کنند تا رشد کرده و به جایی برسند.
3-با کسب و کارهای بزرگ شریک شوید

ش��رکت های مش��هور نه تنها به طور بالقوه ارتباط های مفیدی برای ش��ما و کسب و کارتان به همراه خواهند داشت،  
بلکه می توانند شما را در زنجیره  عرضه  خود قرار دهند و شما هم می توانید به نوبه خود آنها را تشویق کنید در شرکت 

خود نیز از روش های کارآفرینی اجتماعی استفادهکنند.
4-در کسب و کار، پرشور و زرنگ باشید

گرفتن تصمیم های درست در کسب و کار، نتایج مثبتی برای ماموریت اجتماعی شما به همراه خواهد داشت. به یاد 
داشته باشید که تداوم کسب و کار می تواند باعث تداوم تاثیر اجتماعی شما بشود.

5-یادتان باشد که شما یک کسب و کار هستید
کسب و کارهای اجتماعی هم باید درآمد داشته باشند تا بتوانند به کارکنان حقوق بدهند، و خدمات ارائه کنند. بدون هیچ 
واهمه ای به کسب و کارها و کارآفرینان اجتماعی نزدیک شوید تا بفهمید آنها چطور کار خود را انجام می دهند. ایده  خود را 
از حالت مفهومی خارج کرده و روانه  بازار کنید، برخی افراد فکر می کنند که ایده ها خیلی ارزشمند هستند، ولی در واقع ایده 
وقتی ارزش پیدا می کند که عملی شود بنابراین ما همیشه به کارآفرینان می گوییم اگر ایده ای دارید باید آن را روانه  بازار کنید.
Entrepreneur/modirinfo :منبع
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بس��یاری از دانش آموزان از دیدن این موضوع که مهم نیس��ت 
چقدر تالش کنند، همیشه کسی با نمرات بهتر وجود دارد دلسرد 
می ش��وند. ممکن اس��ت فکر کنید که این موضوع به دلیل تفاوت 
ژنتیکی یا امری جادویی اس��ت و ش��ما نمی توانید کاری در مورد 
آن انجام دهید، اما در اش��تباه هستید. در حقیقت، احتمال بسیار 
زی��ادی وجود دارد که دلیل آن این اس��ت ک��ه عادت های درس 
خواندن آنها بهتر از شماس��ت. در اینجا ۹ عادت مطالعه تحصیلی 
مفی��د که توس��ط دانش آموزان موف��ق انجام می ش��ود را معرفی 

می کنیم. 
1. یک جدول زمان بندی بکشید

این به نظر عادت معمولی می آید اما واقعیت این است که 
این گونه نیس��ت؛ بهترین دانش آموزان هرگز از برنامه  ریزی 
برای آینده خود غافل نمی ش��وند. اگر با اندازه  کارهایی که 
باید انجام دهید احساس فشار می کنید، یک برنامه مطالعه 
متعادل به ش��ما انگیزه اضافی که نی��از دارید را می دهد و 
به ش��ما کمک می کند تا در هر زمان بر روی یک قس��مت 

متمرکز شوید.
۲. فرجه داشته باشید

آی��ا از اینکه یکی از عادت های مطالعه توصیه ش��ده این اس��ت 
ک��ه در زم��ان درس خوان��دن خود وقف��ه ایجاد کنی��د متعجب 
ش��ده اید؟ بس��یاری از دانش آم��وزان فقط تکنی��ک مطالعه ای را 
دنبال می کنند که ش��امل خواندن همه  محتویات قبل از امتحان 
می ش��ود. بااین حال، از نظر علمی ثابت ش��ده است که توانایی ما 
برای یادگیری و حفظ اطالعات به طور مس��تقیم نس��بت به زمان 
صرف شده در مقابل کتاب کاهش می یابد. بنابراین، اگر می خواهید  
از وقت خود حداکثر اس��تفاده را ببرید، توصیه می شود که برنامه 
یادگی��ری خود را در حالی که بین جلس��ات مختلف اس��تراحت 

می کنید، تقسیم کنید.

3. نوت بردارید
در هنگام یادگیری، مهم اس��ت که نوت برداری کنید. تحقیقات 
ثابت کرده اس��ت که مطالعه و نوش��تن در کمک به مغز برای یاد 

آوردن اطالعات در صورت نیاز بسیار تأثیرگذار هستند.
4. خواب مناسب داشته باشید

یکی از دشمنان اصلی تعالی علمی در میان دانش آموزانی که نسبت 
به دیگران نمرات خوبی دریافت نمی کنند، خستگی در کالس است. 
دلیل اهمیت خواب این است که زمانی که شما به درستی استراحت 
می کنید؛ مغز ش��ما آنچه در طول روز یاد گرفته اید را جذب می کند 
بنابراین هرچه بیشتر بخوابید، بیشتر یاد می گیرید. این عادت مطالعه 
اغلب توس��ط دانشجویان و دانش آموزان با بهانه  اینکه بسیار مشغول 
هستند نادیده گرفته می شود. با این حال، دانشجویان و دانش آموزان 

موفق اهمیت یک استراحت خوب را می دانند.
5. سؤال بپرسید

آیا توجه کرده اید که موفق ترین دانش آموزان همیش��ه در طول 
کالس س��واالتی برای پرس��یدن دارند؟ به جای نشستن و گوش 
دادن به چیزی که معلم می گوید، آنها در تجربه یادگیری از طریق 
سؤاالت و تردیدها شرکت می کنند. این بدان معنا نیست که شما 
همیش��ه باید بدون ض��رورت درس را قطع کنید؛ س��ؤاالت را نیز 
می توانید پس از کالس بپرسید، از طریق یک گروه مطالعه و ... . 

6. تجزیه وتحلیل شکست انجام دهید
اگ��ر واقعاً می خواهید بهترین عادت های مطالعه را در روال خود 
وارد کنید، باید اکنون ش��روع کنید. به آخرین امتحانات خود نگاه 
و بررس��ی کنید که در کدام نمرات پایین تری داش��تید و چرا این 
نم��رات را دریافت کردید. صرف نظر از اینک��ه ما در مورد آزمون 
نهای��ی، ی��ک تمرین س��اده در کالس یا امتح��ان آنالین صحبت 
می کنیم دانش آموزان موفق همیش��ه اش��تباهات خود را تجزیه و 

تحلیل می کنند.

7. واژگان خود را تقویت کنید
نوش��تن آکادمیک بس��یار صری��ح و مختصر اس��ت و از واژگان 

:MHR Writer رسمی استفاده می کند. طبق گفته
 ای��ن ویژگی ها می تواند به ش��دت مان��ع موفقیت های علمی و 
حرفه ای هر کس��ی شود. س��اختار رس��می که باید مورد استفاده 
ق��رار گیرد، کمک می کند تا اطمینان حاصل ش��ود که اس��تدالل 

آکادمیک پشتیبانی شده است.
دانش آموزان موفق، این را درک می کنند و به این ترتیب زمانی را 
به بهبود واژگان خود با اس��تفاده از ابزار و روش های مفید اختصاص 
می دهند. دانش آموزان بهتر، با اس��تفاده از دس��تور زبان، جمالت و 

واژگان مناسب یک استدالل علمی سازگار ارائه می دهند.
8. شرایط امتحان را شبیه سازی کنید

یک��ی از راه های اصل��ی برای اطمین��ان از نتای��ج موردنظر در 
امتحانات این است که شبیه س��ازی هایی را انجام دهیم که شبیه 
امتح��ان واقعی هس��تند. این به این معنا اس��ت که ش��ما باید از 
کتاب ه��ای خود جدا ش��وید، محدوده زمانی تنظی��م کنید و ... . 
به این ترتی��ب، امتحان های آنالین منبع ایده آل آماده س��ازی برای 

آزمون هستند.
۹. دانش خود را به مشکالت واقعی اعمال کنید

دانش آموزان موفق می دانند که یادگیری در مورد قبول شدن در 
آزمون ها و گرفتن نمرات خوب نیست، بلکه درک مفاهیم و کشف 
چگونگی استفاده از آنها برای حل مشکالت واقعی است. یادگیری 
مبتنی بر مش��کل روشی اس��ت که دقیقاً بر این جنبه تاکید دارد، 
بنابراین معموالً در بهترین دانش��جویان و دانش آموزان رایج است. 
بهترین روش برای تبدیل ش��دن به یک دانش آموز برتر، این است 
که س��عی کنید تکنیک های مختلف  که به بهترین وجه مناس��ب 

شما هستند را پیدا کنید.
 Lifehack/ucan :منبع 

۹ عادت تحصیلی برتر که توسط دانش آموزان موفق استفاده می شود
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