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در بیست وسومین مراسم روز ملی صادرات چه گذشت؟

دستور روحانی برای 
WTO پیوستن ایران به

فرصت امروز: بیست وسومین مراسم روز ملی صادرات با تاخیری چند هفته ای دیروز در سالن اجالس سران برگزار شد و در پایان 
با حضور معاون اول رئیس جمهور از شرکت های ممتاز صادراتی و همچنین شش شرکت دانش بنیان فعال در حوزه صادرات با اهدای 
تندیس قدردانی ش��د. اس��حاق جهانگیری در این مراس��م، صادرکنندگان را رزمندگان جنگ اقتصادی و مدافعان کیان و تمامیت 
ارضی کشور نام برد و با بیان اینکه قطعا این دوران در تاریخ ایران به ثبت خواهد رسید، گفت: باید دست فعاالن عرصه صادرات که 
توانسته اند با وجود فضای بسته و محدودیت های مختلف فعالیت کنند را بوسید. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: دولت آمریکا با 
خروج از برجام فشار سنگین و بی سابقه ای علیه ملت ایران و جمهوری اسالمی ایران وارد کرد و به صورت آشکار و بدون پرده پوشی...

تالش همه جانبه دشمن برای از پا درآوردن اقتصاد ایران

  صادرکنندگان، رزمندگان واقعی
جنگ اقتصادی هستند
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حجم اموال مازاد بانک ها تا پایان سال 98 صفر می شود؟

جزییات فروش ۱۷ هزار میلیارد تومان از اموال بانک ها

توسعه استانی نوآوری سرعت گرفت
۱4 نکته درباره انواع، اجزا و نمونه بوم مدل کسب و کار

اسپاتیفای در قامت ناجی اسنپ چت
چه نوع ویدئوهایی برای بازاریابی دیجیتال مناسب  تر هستند

کوکاکوال: روی خوبی ها تمرکز کنید
اپل: شادی کنار غم

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

گوگل به  دلیل جمع آوری اطالعات 
کاربرانش زیر ذره بین تحقیقات 

کمیسیون اروپا قرار دارد
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شـاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سومین روز هفته 
و یازدهمیـن روز آذرماه با رشـد ۱5۲4 واحدی به رقم 3۲۰ 

هزار و ۱94 واحد رسید. تعداد و ارزش معامالت نیز 
نسبت به روز گذشته افزایش یافت، اما در نقطه...

 شاخص بورس تهران
در سومین روز هفته ۱5۲4 واحد رشد کرد

شاخص بورس در مسیر صعود

سرمقاله
خطای بزرگ 
استراتژیک 

»آنچه که نمی دانید شما را به 
دردس��ر نمی اندازد، آنچه که از 
آن مطمئنید شما را به دردسر 

خواهد انداخت.« مارک تواین
ای��ن روزها اکث��ر متفکرین و 
اقتصاد  حوزه  استراتژیست های 
و سیاس��ت ب��ر ای��ن باورند که 
در س��ال های آت��ی و در حدود 
 2050 ت��ا   2030 س��ال های 
آمری��کا دیگر ق��درت اقتصادی 
ش��ماره یک جهان نخواهد بود. 
بسیاری از تحلیل ها که براساس 
هس��تند،  گذش��ته  داده ه��ای 
نش��ان دهنده نرخ رش��د پایدار 
چین با درصد بیش��تر از آمریکا 
براس��اس  که  به طوری  اس��ت، 
داده های حاض��ر، تولید خالص 
داخلی، نرخ رشد چین در حال 
حاض��ر و حداق��ل در طول 10 
س��ال گذشته و به خصوص پس 
از بحران مالی س��ال 2008 که 
غرب را درنوردید، همیش��ه به 
می��زان قابل توجه��ی بیش از 
آمریکا بوده است و بنا بر واقعیت 
موجود، اگر این نرخ رشد بتواند 
برای 15 تا 20 س��ال آتی ادامه 
یاب��د، آمریکا جای خ��ود را در 
اقتصاد جهان به چی��ن واگذار 
خواهد کرد، اما در اینجا یک اگر 

وجود دارد: »اگر بتواند 
۲در طول سال های آتی...

سه شنبه
۱۲ آذر

۱398

6 ربیع الثانی ۱44۱ - سـال ششم
شـماره   ۱443- ۱6صفحه - 5۰۰۰۰ ریال
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فرصت امروز: بس��یاری از س��ؤاالت مردم با جس��ت وجوی چن��د کلیدواژه در 
اینترن��ت و در کوتاه ترین زمان به پاس��خ می رس��د. انس��ان ها روزان��ه با عبارات 
مختلفی که به ذهن شان می رسد و در گوگل جست وجو می کنند، از خود ردپایی 
به جا می گذارند که جمع ش��دن این عبارات و بررس��ی آنها می تواند راهی برای 

بررسی دغدغه های مردم در جست وجوهای اینترنتی باشد.
براس��اس آنچه مرکز افکارسنجی دانش��جویان ایران گزارش داده، در 15 روز 
گذشته و بعد از اجرای طرح »سهمیه بندی بنزین« میزان کلمات پرجست وجوی 
مردم ساکن ایران در گوگل، تغییرات چشمگیری داشته است و برخی موضوعات 
در اولوی��ت م��ردم برای جس��ت وجو در اینترنت قرار گرفته اند. ب��ه عنوان مثال، 
جست وجوی عبارات »سایت درخواست یارانه و سبد حمایت معیشتی«، »گرانی 
بنزی��ن «، »اعتراض به گرانی بنزین«، »یارانه« و »اعتراضات امروز در ایران« در 

این بازه زمانی، رشد چشمگیری داشته است.
اگرچه باالترین میزان جس��ت وجوی عبارات مرتبط با »بنزین« در 2۴ آبان ماه 
و همزمان با ش��روع اجرای طرح »اصالح قیمت بنزین« بوده اس��ت، اما به دلیل 
عدم دسترسی جامعه ایران به موتور جست وجوگر گوگل در هفته اول اجرای این 
طرح، در گزارش مرکز افکارس��نجی دانشجویان ایران به بررسی جست وجوهای 

ایرانیان طی یک هفته اخیر یعنی دوم تا نهم آذرماه پرداخته شده است.
»سهمیه بندی بنزین« و جست وجوی ایرانی ها در گوگل

عبارت »بنزین« در صبح روز یکش��نبه 3 آذرماه باالترین میزان جست وجو را 
داش��ته است. استان های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، لرستان، 
زنجان و مرکزی، باالترین میزان جس��ت وجوی عبارات مرتبط با »بنزین« را در 
جست وجوهای گوگل داشته اند. یارانه بنزین، سهمیه بنزین، قیمت بنزین، گرانی 
بنزی��ن و بنزین وانت ازجمل��ه عبارات مرتبط با »بنزین« بوده اند که بیش��ترین 

میزان جست وجو در گوگل را بین مردم داشته است.
همچنی��ن »یارانه بنزی��ن« که به عنوان پرجس��ت وجوترین عب��ارت مرتبط 
ب��ا »بنزین« در هفته گذش��ته بوده اس��ت، با خود جس��ت وجوی عباراتی چون 
»اعت��راض به یارانه بنزین«، »واریز یارانه بنزین« و »ثبت یارانه بنزین« به همراه 
داش��ته که طی هفته گذش��ته درخصوص »یارانه بنزین« بین جس��ت وجوهای 
ایرانیان، آمار باالیی داش��ته اند. جس��ت وجوی »بنزین وانت« نیز از عباراتی بوده 
اس��ت که از 5 آذرماه رشد چشمگیری داشته اس��ت؛ موضوعی که ممکن است 
در سیاس��ت جدید دولت برای توزیع بنزین مغفول مانده باش��د یا اطالع رسانی 
درستی درخصوص توزیع آن و نحوه سهمیه بندی صورت نگرفته باشد و بنابراین 

جست وجوگران برای پاسخ سواالت شان در این زمینه به گوگل رو آورده اند.
با وجود آنکه میزان جست وجوی عبارات مرتبط با »نرخ بنزین« در این روزها 
رو به کاهش بوده و روند یکس��انی داش��ته اس��ت، اما برخی عب��ارات مرتبط با 
سیاست جدید »توزیع بنزین« طی هفته گذشته در جست وجوهای ایرانیان رشد 
داش��ته اند. از آن جمله می توان به »نحوه اعت��راض به یارانه بنزین«، »تک نرخی 
شدن بنزین«، »شماره پیامک یارانه بنزین« و »کد معیشتی بنزین« اشاره کرد.

»تک نرخی ش��دن بنزین« نیز ازجمله عباراتی اس��ت که از روز چهارش��نبه ۶ 
آذرماه در جس��ت وجوهای مردم رشد داشته اس��ت و عبارات مشابهی که مردم 
در این زمینه جس��ت وجو کرده اند شامل »طرح تک نرخی شدن بنزین«، »طرح 
دوفوریتی تک نرخی شدن بنزین« و »احتمال تک نرخی شدن بنزین« بوده است. 
البته تک نرخی شدن بنزین و شروع به جست وجوی این موضوع و عبارات مشابه 
از س��وی مردم می تواند نشان از امید مردم یا کنجکاو بودن شان درخصوص این 

طرح پیشنهادی باشد.
همچنی��ن آدرس اینترنتی »Hemayat.mcls.gov.ir« از روز چهارش��نبه 
۶ آذرماه، رش��د چشمگیری در جس��ت وجوهای مردم ایران داشته است. در این 

راس��تا »بس��ته حمایت معیش��تی« نیز از عباراتی بوده که در هفت روز گذشته 
و پس از واریز اولین بس��ته حمایتی دولت، افزایش چش��مگیری داش��ته است؛ 
عب��ارات مش��ابهی که مردم در این راس��تا جس��ت وجو کرده اند ش��امل »یارانه 
حمایتی معیشتی«، »پیگیری بس��ته حمایتی«، »سایت بسته حمایتی دولت«، 
»کد اعتراض بسته حمایتی« و »وزارت رفاه« بوده است که بیانگر پیگیری مردم 

در راستای بسته حمایتی است که دریافت نکرده اند.
به گفته مرکز افکارس��نجی دانش��جویان ایران)ایس��پا( آنچه در نهایت الزم به 
گفتن اس��ت، در نظر داش��تن جامعه آماری در این بررسی است که صرفاً شامل 
افرادی می ش��ود که به اینترنت دسترسی داشته و از آن استفاده می کنند. هدف 
این گزارش نیز تعمیم نتایج به دس��ت آمده به تمامی مردم ایران نیس��ت و صرفاً 
توصیف��ی از عبارات جست وجوش��ده در گوگل از س��وی جامعه ایران به ش��مار 

می آید.
خسارت قطعی اینترنت چقدر بوده است؟

اما همزمان با اجرای طرح »اصالح قیمت بنزین« و با شروع اعتراض ها، اتصال 
ایران به شبکه جهانی اینترنت از شنبه شب 25 آبان ماه برای جلوگیری از امکان 
سوءاس��تفاده های احتمالی قطع ش��د و این امر زیان زیادی برای کسب وکارهای 

اینرنتی و استارت آپ ها به همراه داشت.
در این میان، نهادهای مختلف، برآوردهای متفاوتی از خس��ارت قطع اینترنت 
ارائه کردند و در اغلب آنها، کس��ب وکارهای آنالین بیش��ترین زیان دیده ناشی از 
قطع اینترنت معرفی ش��دند. هرچند برخی کسب وکارهای آنالینی مانند اسنپ، 
تپس��ی، کاف��ه بازار و فیلیمو، بعد از 2۴ س��اعت از قط��ع اینترنت همگانی روی 
ش��بکه ملی در دس��ترس بودند و پیامک هایی را مبنی بر آزاد بودن فعالیت شان 
به کاربران خود ارسال کردند، اما وضعیت در سوی دیگر این بازار یعنی کاربران 

کاماًل متفاوت بود.
ب��ه گفته رضا الفت نس��ب عضو هیات مدیره اتحادیه کس��ب وکارهای مجازی، 
ضررهای ناش��ی از قطعی اینترنت در ط��ول این یک هفته را نباید تنها به لحاظ 
مادی بررس��ی کرد، بلکه بخش بزرگی از این زیان ها معنوی اس��ت که منجر به 
عدم اطمینان س��رمایه گذاری خارجی می شود. بنا بر اعالم او، قطع اینترنت طی 
سه روز نزدیک به ۹00 میلیارد تومان به کسب وکارهای اینترنتی ضرر زده است. 
همچنین در نشستی که همین هفته به منظور بررسی پیامدهای قطع اینترنت 
بر کس��ب و کارها با حض��ور مس��ئوالن وزارت ارتباطات، س��ازمان نصر و فعاالن 
اس��تارت آپی در س��ازمان فناوری اطالعات برگزار ش��د، به گفته جعفر محمدی 
نایب رئیس کمیس��یون تجارت الکترونیکی، »در روزهای قطعی اینترنت و تا قبل 
از اتص��ال اینترنت ثابت، PSP هایی که با کس��ب وکارها طرف بودند نزدیک به 
۶5درصد کاهش تراکنش داشتند. حجم تراکنش شاپرک نیز کاهش چشمگیری 
داش��ته و بیش از 50درصد بوده اس��ت. با توجه به این آمارها می توانیم اس��تناد 
کنیم ک��ه روزانه 2۹3 میلیارد تومان تنها از محل تراکنش های اینترنتی کاهش 
داشتیم، اما اگر ضرر را به کل صنعت آی تی ببریم در روز بیش از 2500 میلیارد 

تومان ضرر کردیم.«
از س��وی دیگر، کمیسیون تجارت الکترونیکی س��ازمان نظام صنفی رایانه ای 
تهران نیز گزارش��ی از برآورد میزان خس��ارت های واردش��ده به کسب و کارهای 
اینترنت��ی بر اثر قطعی اینترنت منتش��ر کرد. براس��اس گزارش های غیررس��می 
دریافت ش��ده از PSP های کش��ور، تعداد تراکنش  های انجام شده در درگاه های 
پرداخ��ت اینترنتی و موبایل��ی در دو روز اول قطعی اینترنت، کاهش ش��دیدی 
داش��ته و پس از رفع مشکالت توسط ش��رکت های پرداخت، تعداد تراکنش های 
روزانه در پن��ج روز بعدی یعنی تا زمان اتصال اینترنت ثابت، حدود 5.۴8درصد 

متوسط تعداد تراکنش های روزانه در هفته های قبل بوده است.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران گزارش داد

آنچه گوگل درباره »بنزین« به ما می گوید

مهدی جباریان
دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران



»آنچه که نمی دانید شما را به دردسر نمی اندازد، آنچه که از آن مطمئنید 
شما را به دردسر خواهد انداخت.« مارک تواین

این روزها اکثر متفکرین و استراتژیس��ت های حوزه اقتصاد و سیاس��ت 
بر این باورند که در س��ال های آتی و در حدود س��ال های 2030 تا 2050 
آمریکا دیگر قدرت اقتصادی ش��ماره یک جهان نخواهد بود. بس��یاری از 
تحلیل ها که براساس داده های گذشته هستند، نشان دهنده نرخ رشد پایدار 
چین با درصد بیشتر از آمریکا است، به طوری که براساس داده های حاضر، 
تولی��د خالص داخلی، نرخ رش��د چین در حال حاض��ر و حداقل در طول 
10 س��ال گذش��ته و به خصوص پس از بحران مالی سال 2008 که غرب 
را درنوردید، همیشه به میزان قابل توجهی بیش از آمریکا بوده است و بنا 
بر واقعیت موجود، اگر این نرخ رشد بتواند برای 15 تا 20 سال آتی ادامه 
یابد، آمریکا جای خود را در اقتصاد جهان به چین واگذار خواهد کرد، اما 
در اینجا یک اگر وجود دارد: »اگر بتواند در طول س��ال های آتی این نرخ 

رشد را حفظ کند.«
آنچه که مسلم است، اینکه اتاق های فکر در آمریکا و البته سیاست گذاران 
جلوی پرده و مکانیس��م اس��تراتژی پردازی پش��ت پرده قدرت در آمریکا 
متوجه این تهدید برای جایگاه اقتصادی ش��ان و بالطبع، هژمونی سیاسی 
کش��ور متبوع خود هستند، اما نکته ای که در اینجا پیچیده باقی می ماند 
و کمتر توجهی به آن ش��ده اس��ت، این است که آیا آمریکا جایگاه خود را 
ب��ه راحتی و بدون مانورهای گس��ترده در اختیار چین ق��رار خواهد داد؟ 
اینجاس��ت که یک احتمال قریب به وقوع را رقم می زند و آن این اس��ت 
ک��ه به دلیل این تعارض بزرگ منافع بین دو قدرت حال حاضر جهان در 
حوزه های اقتصادی و نظامی، امکان کمی وجود دارد که آینده بلندمدت از 

الگوهای گذشته پیروی کند. 
در گذش��ته های نه چندان دور و در بحبوحه جنگ سرد، آمریکا توانست 
با در نظر داش��تن عدم رویارویی مس��تقیم خود با ش��وروی سابق، مسیر 
توس��عه طلبانه ش��وروی را در آن زم��ان مهار و س��پس ب��ا بهره گیری از 
ضعف های اقتصادی نظام کمونیست و البته هزینه زایی برای اتحاد جماهیر 
ش��وروی به نوعی موتور اقتصادی که پیشران تمام ماهیت قدرت برای آن 
کشور بود را از هم بپاشد. در آن زمان، یکی از استراتژی های کالن و البته 
اثربخشی که آمریکا توانست پیاده کند، هزینه زایی برای شوروی بود. برای 
درک راحت تر مس��اله، فرض کنید که دو دوست با توان مالی نابرابر )توان 
مالی یکی از این دو دوست چند برابر دیگری است( در مسابقه هم چشمی 
با یکدیگر قرار گیرند. مسلما نتیجه این رقابت نافرجام، ورشکستگی فرد با 
امکانات مالی کمتر خواهد بود. از جمله بزرگ ترین بازی ها و مانورهایی که 
ش��وروی آن زمان در دام آن افتاد، به رقابت گسترده فضانوردی و توسعه 

روزافزون سالح های هسته ای می توان اشاره کرد. در نهایت شرایط به جایی 
رسید که از 18 جمهوری مجموعه اتحادیه جماهیر شوروی، 15 جمهوری 
در شرایط ضررده قرار گرفتند و نیز مطابق با دیدگاه های خاص اقتصادی 
کمونیسم که به صورت ذاتی انگیزه های کارآفرینی را با دولتی کردن اقتصاد 
از بین می برد، کارآفرینی به عنوان پیش��ران بزرگ اقتصادی در این نظام 
حاکمیتی از کار افتاد. پس ضعف های سیستمی اقتصاد و مانورهای بزرگ 
بین المللی نهایتا به ورشکس��تگی و پایان ده ها سال جنگ سرد انجامید و 
کره زمین را به س��وی جهان تک قطبی، آنطور که بوش پدر ادعا می کرد، 

بیش از پیش هدایت کرد. 
اما در همین حوالی از زمان و با به قدرت رسیدن شیائوپینگ در چین، 
درهای اقتصادی چین برخالف اس��الف کمونیست شان، به روی جهان باز 
ش��د. حزب کمونیست به رهبری دنگ شیائوپینگ توانست در عین حفظ 
تس��لط خود بر نظام تک حزبی کش��ور، اقتصادی را که شاید صدها سال 
نتوانس��ته بود چیز جدیدی به جهان ارائه دهد، در مسیری جدید هدایت 
کند، اما این رش��د بزرگ اقتصادی بر پایه یک مزیت بزرگ س��وار ش��ده 
ب��ود: نیروی کار ارزان. نی��روی کار ارزان با تکیه بر حضور فیزیکی صدها 
میلیون انسان می توانست هر کاالیی را با قیمت پایین تر از هر جای دیگری 
در جهان ارائه دهد، به طوری که در طول مدت زمان کوتاهی، بس��یاری از 
ش��رکت های بزرگ، خطوط تولید خود را )و نه هسته مرکزی مدیریتی و 
یا تحقیقات و توسعه( در این کشور راه اندازی کردند و همین حجم بزرگ 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و البته دانش وارداتی تولید در کنار نیروی 
کار ارزان قیمت، اژدهای آس��یایی را البته با کمی الگوگیری از ژاپن و نیز 
حمایت از تولید به وسیله دولت به حرکت درآورد، اما چین تا کجا می تواند 

به این راه ادامه دهد. 
هر کشوری طی دوران گذار خود از صنعتی شدن، با تغییرات گسترده ای 
در س��بک زندگی آحاد مردم مواجه خواهد بود. مردم به عنوان بزرگ ترین 
سرمایه تولید در آن کشور دیگر با استانداردهای کار سخت، کنار نخواهند 
آمد و توقع گسترش رفاه عمومی و حقوق بیشتر را خواهند داشت. این در 
ساده ترین تفسیر به معنای آن است که باالخره دوران کار سخت هر چقدر 

هم که طوالنی باشد، روزی به پایان کار خود خواهد رسید. 
از س��وی دیگر، آمریکا سالحی بس��یار قدرتمند دارد که تاثیر آن از هر 
زرادخانه ای بیش��تر است و به عنوان س��یمای چهارم قدرت، مجهز به یک 
تاثیر جهانی در فرهنگ و دانش اس��ت؛ سالح هایی مانند هالیوود و اینکه 
زبان علم در کل دنیا به زبان انگلیس��ی اس��ت. توسعه بزرگ انواع و اقسام 
الگوهایی که تاثیر آنها در همه مردم دنیا از جمله مردم چین نیز مشهود 
است، به همراه الگویی که کینز از اقتصاد به جهان ارائه داد، آرام آرام تاثیر 
خود را بر مردمان چین نیز خواهد گذاشت، بنابراین اینکه مردم چین در 
آینده نیز حاضر باش��ند با قیمتی ارزان فعالیت کنند، جای س��وال دارد، 
هرچند که چین با محکم کردن جای پای خود در قاره آفریقا و با مالحظه 

عدم رویارویی هرچه بیشتر با آمریکا، به فکر سرزمینی بکر و پر از نیروی 
کار ارزان نیز هست. 

ام��ا لزوما مزیت ب��زرگ رویارویی جهانی تنها نیروی کار ارزان نیس��ت. 
در بس��یاری از کتب تاریخی می توان به کنترل منابع اش��اره کرد. به طور 
مثال، پیامبر اسالم در غزوه بدر برای کنترل صحنه نبرد، دست به تصرف 
چاه های بدر زدند که نتیجه آن، پیروزی برای مس��لمین بود و البته نمونه 
بارزی از تس��لط ایشان به شکلی ذاتی بر دانش مانورهای استراتژیک بوده 

است.
ام��ا چه چیزی در دنیای امروز وجود دارد که می تواند کنترل آن، توازن 
ق��وای موج��ود و تحرک آتی را برهم زند؟! این چاه ها در روزگار ما ش��اید 
چاه های آب نباشند، اما ما چاه های راهبردی دیگری نیز می شناسیم. بله، 
مناب��ع بزرگ نف��ت و گاز نه تنها به عنوان انبارهای ان��رژی، بلکه به عنوان 
تامین کننده مواد اولیه بسیاری از تولیدات جهانی، قدرت باالیی برای برهم 
زدن این تعادل و ایجاد گسس��ت در روندها دارد. برای راحت شدن هضم 
مطلب، فرض کنید کش��وری کنترل اکثر منابع فسیلی جهان را در دست 
بگیرد و در نتیجه این توان را خواهد داش��ت که حداکثر اس��تفاده از این 
مه��ره را برای ضربه زدن به حریف بنماید. این کش��ور می تواند نفت را با 
بیش��ترین قیمت ممکن به رقیب بزرگ خود ارائه دهد یا اصال ارائه آن را 
محدود کند که البته باعث ایجاد موجی از بیکاری در کشور تولیدمحوری 
مانند چین خواهد شد. از سوی دیگر، به عنوان یک مثال دیگر، بزرگ ترین 
اهرم حال حاضر روسیه نسبت به اروپا، گاز است. فرض کنید اروپایی ها به 
عنوان متحدان اصلی آمریکا به جایگزینی برای گاز روسیه دست یابند و در 
نهایت، ابتکار عمل را از شرق بگیرند و البته راه های بسیاری برای بهره کشی 

از استراتژی کنترل منابع وجود داشته و دارد. 
نتیجتا و در مجموع، با اینکه تا به امروز آمارهای تحلیلی گذشته نشان 
از تغیی��ر جهان در آینده ای نه چندان دور به س��مت اژدهای چین دارند، 
اما آمریکا و استراتژیس��ت های آن در پس حض��ور ترامپ، همانطور که او 
نیز در ش��عار انتخاباتی اش وعده داد تا آمریکا را به عظمتش برگرداند، در 
پی به دس��ت گیری ابتکار عمل در مقابل چین هس��تند. جنگ تعرفه های 
تج��اری با چین، تالش جهت خارج کردن ش��رکت های آمریکایی از چین 
و ارس��ال احتمالی آنها به کشورهای قابل کنترل آمریکایی جنوبی )البته 
برای آمریکا(، تحریم های گسترده کشورهای متحد شرق، تحریک تغییرات 
گسترده در ونزوئال، کنترل بیشتر نواحی خاورمیانه، حمایت از اعتراضات 
هنگ کنگ و نزدیکی نمایش��ی به روسیه ش��اید از واضح ترین مانورهایی 
باشند که با ترکیب تجارت جهانی، اقتصاد، سیاست، رسانه، نظامی گیری 
و... در حال پیاده سازی از سوی آمریکاست. پس به نظر نمی رسد که چین 
برای گرفتن جای آمریکا، راه س��اده ای همچون گذش��ته در پیش داشته 
باش��د. البته باید توجه داشت که تشخیص برنده این بازی می تواند آینده 

بسیاری از سرزمین ها و میلیاردها انسان را تحت تاثیر گسترده قرار دهد.

آیا چین می تواند جای آمریکا را به عنوان ابرقدرت اقتصادی جهان بگیرد؟

خطای بزرگ استراتژیک 

با گذش��ت بیش از یک سال از ش��روع جنگ تجاری میان واشنگتن 
و پک��ن، جدایی اقتصادی چین از آمریکا محتمل تر از همیش��ه به نظر 
می رسد. براس��اس مطالعه ای که لی شیانگ یانگ، رئیس »موسسه ملی 
اس��تراتژی های بین المللی« و همکاران��ش انجام داده اند، جدایی اقتصاد 
آمریکا و چین پس از باالگرفتن تنش های تجاری میان پکن و واشنگتن، 
بیش از هر زمان دیگری، رنگ واقعیت به خود گرفته اس��ت. به گزارش 
روزنامه »س��اوث چاینا مورنینگ پس��ت« در یک گردهمایی که چندی 
پیش پیرامون موضوع جنگ  تجاری در دانش��گاه رنمین برگزار  شد، لی 

در این رابطه گفت: »این جدایی اقتصادی در تئوری شدنی است.«
س��ال گذش��ته در تاریخ ۶ ژوئن، دولت آمری��کا در اولین دور تهدید 
تعرف��ه ای خود 3۶ میلیارد دالر از واردات چینی را هدف افزایش تعرفه 
قرار داد؛ اقدامی که با مقابله  به مثل دولت چین مواجه ش��د و درنهایت 
ب��ه جنگ  تجاری میان  غول های اقتصادی دنیا انجامید. البته تنش های 
تجاری پکن و واشنگتن به همین جا ختم نشد و به حوزه های تکنولوژی 
و امنیت هم کشیده شد. این تحوالت باعث شده کارشناسان درخصوص 
ب��روز جنگ س��رد میان  دو غ��ول اقتصادی دنیا هش��دار بدهند. لی در 
این ب��اره می گوید: »جدایی اقتصادی دو کش��ور می تواند یک »اخاذی 
اس��تراتژیک« برای واشنگتن باش��د تا مانع از ظهور چین به عنوان یک 
ابرقدرت ش��ود. هدف نهایی آمریکا محدودکردن روند رو به رشد چین 

است و این یک بازی مرگ و زندگی برای آنهاست.« 

در همین حال، مناقش��اتی در هر دو کش��ور بر سر جدایی اقتصادی 
ب��اال گرفته اس��ت. رئیس جمه��وری چین چندی قبل در یک نشس��ت 
اقتص��ادی اعالم کرد نمی خواهد اقتصاده��ای آمریکا و چین از یکدیگر 
جدا شوند. او گفت مطمئن نیست رئیس جمهوری آمریکا چنین چیزی 
را بخواهد. پس از این صحبت ها بود که گنگ شوآنگ، سخنگوی وزارت 
خارجه چین مدعی ش��د جدایی دو کشور می تواند موضوعی خطرناک 

و غیرمسئوالنه باشد.
همچنین بیش از یکصد اس��تاد دانشگاه، کارشناس سیاست خارجی 
و مدیران کس��ب وکارهای آمریکایی اخیرا در نامه ای سرگش��اده هشدار 
دادن��د جدایی چین از اقتصاد جهان می تواند به منافع آمریکا در عرصه 
جهان��ی لطمه بزن��د. در این میان، برخی صاحب نظران چینی با اش��اره 
ب��ه روابط اقتصادی و تجاری عمیق دو کش��ور مدعی ش��ده اند جدایی 
اقتص��ادی غول ه��ای اقتصادی دنی��ا بعید به نظر می رس��د. لی در این 
ب��اره می گوی��د: »این اظه��ارات از اعتبار کافی برخوردار نیس��ت.« این 
صاحب نظ��ر چینی در ادامه صحبت های��ش می گوید »پکن در موقعیت 
س��ختی قرار دارد و به منظور عدم شکس��ت مذاکرات تجاری با آمریکا، 
سیاس��ت گذاران چینی نیاز دارند امتیاز بیش��تری به دولت این کش��ور 
بدهن��د.« به گفته او، چین در بدترین س��ناریو می تواند کامال از اقتصاد 
جهانی جدا شود، درحالی که در بهترین حالت نیز جدایی چین از آمریکا 
ب��ه معنای آن خواهد بود که پکن می تواند هم��کاری اقتصادی خود را 

با س��ایر اقتصادهای غربی و درحال توسعه ادامه دهد. جدایی اقتصادی 
چین همچنین می تواند چگونگی گش��ایش این کشور در آینده را تغییر 
دهد. اجماعی در چین درحال ش��کل گیری است که به منظور تخفیف 
نااطمینان��ی مربوط به تنش های تجاری با آمریکا، پکن می تواند درهای 

اقتصاد خود را روی سایر نقاط جهان بگشاید.«
لیو کینگ، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه رنمین نیز با تایید یافته های این 
پژوهش می گوید »در صورتی که کشورها تصمیم بگیرند وابستگی خود 
را به محصوالت و منابع چینی کمتر کنند، نااطمینانی ناش��ی از جنگ  
تج��اری می تواند بخ��ش تکنولوژیک چین را مختل کن��د.« بنابراین او 
از سیاس��تمداران کش��ورش خواس��ته تا روابط بین المللی چین را بهتر 

مدیریت کنند.
وانگ شیاوس��انگ، دیگر استاد اقتصاد دانشگاه رنمین نیز گفته است 
که چین باید به روابط خود با آمریکا نگاهی اس��تراتژیک تر داشته باشد. 
به عقیده او، در صورتی که تعرفه های واشنگتن و پکن به قوت خود باقی 

بمانند، رشد اقتصادی چین می تواند تا 1.3درصد کاهش یابد. 
همچنی��ن س��ان جی، یک��ی از محققان »موسس��ه علوم سیاس��ی و 
اقتص��ادی جهانی« در »آکادمی چینی علوم اجتماعی« می گوید رقابت 
می��ان چین و آمریکا تنها با یک توافق قابل ح��ل نخواهد بود. به گفته 
این کارشناس چینی، به منظور کسب آمادگی برای جدایی اقتصادی با 
آمریکا، پکن می تواند به همکاری با همسایگان آسیایی خود روی بیاورد.

تنش های تجاری پکن و واشنگتن به کجا می انجامد؟

جدایی اقتصادی چین از آمریکا

نگاه
هنری کیسینجر در مجمع اقتصادی جدید مطرح کرد

 »کوهپایه جنگ سرد«
بین پکن و واشنگتن

هنری کیسینجر وزیر خارجه دولت نیکسون، دو هفته پیش در 
س��خنرانی مجمع اقتصادی جدید که در پکن برگزار شد، هشدار 
داد که ادامه تنش های تجاری چین و آمریکا می تواند زمینه وقوع 
جنگ نظامی میان آنها را افزایش دهد. به گفته کیسینجر »روابط 
بین این دو کش��ور به دلیل جدی بودن مش��کالت بس��یار تیره و 
ت��ار خواهد بود، به گونه ای که مذاکرات، آلترناتیوی برای درگیری 
مس��لحانه اس��ت و به محض اینکه مذاکرات تجاری به بن بس��ت 

واقعی برسد، درگیری نظامی دور از ذهن نیست.« 
او ش��رایط کنونی بی��ن دو ابرقدرت اقتص��ادی را به »کوهپایه 
جنگ س��رد« توصیف کرد و گفت که اگر توافقی حاصل نش��ود 
یا دو طرف برای رس��یدن به یک تواف��ق، امتیازهایی به یکدیگر 
ندهند، به زودی شاهد درگیری نظامی بین این دو کشور خواهیم 
ب��ود، به طوری ک��ه وضعیت جه��ان را حتی س��خت تر از جنگ 
جهانی اول می کند؛ ش��رایطی که در آن عالوه بر نابودی اقتصاد 
کش��ورهای در حال توسعه و نوظهور باید شاهد تولید سالح های 

جدید نیز باشیم.
جنگ تجاری، برنامه ای از پیش تعیین شده

پی��ش از انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری آمریکا، ترام��پ یکی از 
اهداف��ش را مقابله با چین و اعمال تعرفه بر کاالهای این کش��ور 
به خص��وص در حوزه تکنولوژی عنوان ک��رد، زیرا معتقد بود این 
کش��ور بدون توج��ه به مالکیت معن��وی، کااله��ای آمریکایی را 
تولید و ص��ادر می کند. به گزارش »اعتم��اد« اولین اقدام ترامپ 
پس از ورود به کاخ س��فید و پیش از وضع تعرفه های س��نگین، 
خروج از قرارداد ش��راکت ترنس-پاس��یفیک ی��ا TPP بود. این 
قرارداد که به نوعی ش��راکت بین کشورهایی از هر سطح توسعه 
اس��ت، ش��امل بندهایی برای کاهش یا حذف تعرفه های تجاری 
میان کش��ورهای عضو بود که پش��توانه ای برای تجارت جهانی و 
تس��هیل جهانی س��ازی به ش��مار می آمد. پس از خروج آمریکا از 
قرارداد TPP ترامپ در مارس س��ال گذش��ته ضمن انتشار خبر 
تعرفه بندی بر برخی کاالهای چینی، ش��روع جنگ اقتصادی که 
در کمپین ه��ای انتخاباتی اش وعده آن را داده بود، در مقیاس��ی 

وسیع تر اعالم کرد.
چندی بعد چین نیز با وض��ع تعرفه بر کاالهایی همچون طال، 
ای��ن اقدام��ات را محک��وم کرد و در ص��دد مقابله با آنه��ا برآمد. 
اقدام��ات متقابل چین و آمریکا تاکن��ون نه تنها هزینه هایی را به 
اقتصاد جهان، بلکه به فعاالن اقتصادی دو کشور وارد کرده است. 
طب��ق برآوردهای »بلومبرگ« در صورت تداوم تنش میان پکن و 
واشنگتن، متوسط رشد اقتصادی جهان 0.۶درصد تا سال 2021 
کاه��ش خواهد یافت. موضوع نگران کننده ای که عالوه بر افزایش 
رکود و بیکاری، خطراتی مانند افزایش بدهی جهانی را نیز در پی 
خواهد داشت. با گذشت بیشتر از 18 ماه از جنگ تجاری و کاهش 
رش��د اقتصادی جهان و همچنین تحمی��ل هزینه هایی گزاف بر 
کش��ورها به نظر می رسد زمان رسیدن به توافق طوالنی تر خواهد 
بود. پس از کمرنگ شدن حصول توافق، نهادهایی همچون صندوق 
بین الملل��ی پول و بانک جهانی ضمن تعدیل پیش بینی های خود 
از خطر ورود اقتصاد جهانی به دوران رکود خبر دادند. هرچند به 
زع��م این نهادها، اقتصاد جهان به دلیل مس��ائل دیگری همچون 
تنش ها در خاورمیانه و آینده نامعلوم بریتانیا پس از برگزیت، وارد 
رکود شده اس��ت، اما نتیجه بخش نبودن مذاکرات بین دو قدرت 
اقتصادی بر مشکالت جهان می افزاید. در آن صورت، برون رفت از 
آن نیازمند برنامه ای طوالنی مدت اس��ت. البته کشورهای وابسته 
ب��ه نفت و اقتصادهای نوظهور به دالیلی همچون کاهش تقاضای 
جهانی نفت و حساسیت بازار سرمایه به خصوص بورس های مهم 

دنیا از اخبار جنگ تجاری، ضرر بیشتری می بینند.
در این میان، چش��م بس��یاری از بازارها ازجمله ب��ازار نفت به 
مذاکرات چین و آمریکا دوخته ش��ده است. معامالت در این بازار 
از زمان آغاز جنگ تجاری تغییر کرده است، زیرا هر سیگنالی دال 
بر نتیجه بخش بودن مذاکرات با تغییر چشم انداز آینده اقتصادی 
جه��ان، قیمت نفت را نیز افزایش می دهد. نمونه این مدعا، بهبود 
قیمت نفت در اوایل اکتبر به دلیل خوش بینی پایان یافتن جنگ 
اقتصادی بود. در اوایل ماه گذش��ته میالدی، زمزمه هایی مبنی بر 
نتیجه بخش بودن فاز نخس��ت مذاکره تج��اری به وجود آمد که 
برخی فعاالن، آن را پیش��رفت غیرمنتظره در میانه جنگ تجاری 
می دانس��تند، اما ای��ن خوش بینی طولی نکش��ید و پس از اعالم 
ترامپ مبنی بر ناموفق بودن مذاکرات، مجددا قیمت نفت کاهش 
یافت. به نظر می رس��د جنگ اقتصادی باعث شده بازار نفت بیش 
از اوپ��ک، تحت تاثیر توییت های ترام��پ و اقدامات تالفی جویانه 
چین باشد، اما بازار طال و بورس آسیا و آمریکا نیز از ترکش های 
جن��گ تجاری در امان نماند، ب��ه گونه ای که با هر خبری دال بر 
بهب��ود در روابط تجاری چین و آمری��کا، طال کاهش قیمت پیدا 

می کند. 
امتیاز سیاسی در پس توافق تجاری

کیسینجر در بخش دیگری از سخنان خود در مجمع اقتصادی 
جدی��د به اعتراضات هنگ کنگ اش��اره کرد و گفت که ناآرامی ها 
در این منطقه می تواند آغازگر جنگ س��رد بی��ن چین و آمریکا 
باش��د. این سیاستمدار س��ابق با اشاره به این موضوع که در حال 
حاضر، پکن به دلیل ناآرامی های هنگ کنگ توسط جامعه جهانی 
محکوم می شود، توافق با آمریکا را عالوه بر نقطه عطف اقتصادی، 
یک امتیاز ویژه سیاسی نیز برای چین دانست و گفت: »چینی ها 
ب��ه خوب��ی می دانند ب��رای کاهش تن��ش تجاری و بهبود رش��د 
اقتص��ادی باید به یک توافق جامع با آمریکا برس��ند. در غیر این 
صورت، اختالفات سیاسی این دو کشور دامنه دارتر خواهد شد.« 
کیس��ینجر معتقد اس��ت که مذاک��رات تجاری تنه��ا می تواند 
ش��روعی کوچک برای مطرح کردن مباحث سیاسی باشد. به نظر 
او، در میان��ه نگرانی های جهانی درخصوص آنچه در هنگ کنگ و 
در زیر گوش چین رخ می دهد، تمام اهتمام پکن رسیدن به یک 
توافقنامه تجارت نس��بی اس��ت. وزیر خارجه اسبق آمریکا اعتقاد 
دارد موفق بودن مذاکرات برای رس��یدن ب��ه یک توافق تجاری، 
هرچن��د مختص��ر و ناکافی ع��الوه بر کاهش تنش ه��ای جهانی 
می تواند راه حلی ب��رای حل و فصل ناآرامی ها در هنگ کنگ نیز 

باشد.
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فرصت امروز: بیست وس��ومین مراسم روز ملی صادرات با تاخیری چند هفته ای 
دیروز در سالن اجالس سران برگزار شد و در پایان با حضور معاون اول رئیس جمهور 
از ش��رکت های ممتاز صادراتی و همچنین شش شرکت دانش بنیان فعال در حوزه 

صادرات با اهدای تندیس قدردانی شد.
اسحاق جهانگیری در این مراسم، صادرکنندگان را رزمندگان جنگ اقتصادی و 
مدافعان کیان و تمامیت ارضی کشور نام برد و با بیان اینکه قطعا این دوران در تاریخ 
ایران به ثبت خواهد رسید، گفت: باید دست فعاالن عرصه صادرات که توانسته اند با 

وجود فضای بسته و محدودیت های مختلف فعالیت کنند را بوسید.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: دولت آمریکا با خروج از برجام فشار سنگین و 
بی سابقه ای علیه ملت ایران و جمهوری اسالمی ایران وارد کرد و به صورت آشکار و 
بدون پرده پوشی اعالم کردند که بیشترین درد را به جامعه ایران وارد خواهیم کرد 

و جنگ اقتصادی بزرگی علیه ایران به راه خواهیم انداخت.
او با بیان اینکه آنچه که می تواند کشور را از گردنه سخت عبور دهد، یک اجماع 
مهم و یک همبستگی و انسجام ملی است، افزود: هیچ کس نباید دنبال فرصت طلبی 
برای تسویه حساب باشد، زیرا امروز ایران در خطر است و آمریکایی ها و سعودی ها 

و اسرائیلی ها برنامه برای تمامیت ارزی کشور تهیه کرده اند.
به گفته جهانگیری، آمریکایی ها هرگز نتوانس��تند میزان فروش و صادرات نفت 
خام ایران را به صفر برسانند. البته فروش نفت ایران تحت فشار قرار گرفت و حتی 
کش��ورهای دوس��ت ایران جرأت خرید نفت را ندارند و دولت برای فروش نفت به 

روش های دیگری متوسل شده است.
رشد ۱6درصدی صادرات غیرنفتی در 8 ماهه امسال

جهانگی��ری با بیان اینکه میزان صادرات نفت و درآمدهای حاصل از فروش نفت 
کشور کاهش پیدا کرده است، گفت: آنچه توانسته جایگزین فروش نفت باشد توسعه 
صادرات غیرنفتی و تالش های فعاالن عرصه صادرات است که باعث شده از سال ۹۷ 
تاکنون میزان تولید و صادرات کشور کاهش پیدا نکند و رشد اقتصادی امروز نسبت 

به سال گذشته وضعیت بهتری دارد.
به گفته وی، براساس آمارها میزان صادرات غیرنفتی در هشت ماهه سال جاری 
بیش از 1۶درصد از نظر وزنی نسبت به سال گذشته رشد داشته است که این یعنی 
کشتیرانی و بنادر ایران فعالیت گسترده ای داشته و صادرکنندگان نیز ریسک هایی 

را پذیرفته اند تا در نهایت اقتصاد کشور توانسته روی پای خود بایستد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین از کاهش قدرت خرید مردم خبر داد و گفت: 
مردم به خصوص طبقه متوس��ط و ضعیف جامعه فشار سنگین و شرایط سختی را 
تحمل می کنند. در دو ش��وک اقتصادی که یکی در س��ال های ۹0 و ۹1 و دیگری 
در سال های ۹۷ و ۹8 به کشور وارد شد، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافت 

که در این راس��تا دو ماموریت اصلی را باید ب��ه طور همزمان دنبال کنیم که یکی 
سرپا نگه داشتن اقتصاد، تولید،  اشتغال و صادرات است و دیگری کمک به وضعیت 

معیشتی جامعه و به خصوص اقشار کم درآمد است.
جهانگیری با اش��اره به اینکه به فضل الهی، وضع اقتصاد کش��ور به همت فعاالن 
اقتصادی بس��یار بهتر از آن چیزی است که آمریکا برای کشور ما خواب دیده بود، 
افزود: اما در بخش معیشت مردم همواره باید در پیشگاه ملت ایران خصوصا طبقات 
ضعیف به خاطر صبرش��ان در برابر مشکالت س��ر تعظیم فرود آوریم که با تحمل 

سختی ها و فشارها این روزها را پشت سر می گذارند.
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه راهکار مقابله با راهبرد فش��ار حداکثری آمریکا مقاومت 
و تاب آوری اقتصادی، سیاس��ی، فرهنگی و اجتماعی اس��ت، تصریح کرد: مس��ائل 
اقتصادی کشور فقط راهکار اقتصادی ندارد بلکه باید راهکارهای سیاسی و اجتماعی 

را نیز حتماً در نظر گرفت.
او از ص��ادرات غیرنفتی ب��ه عنوان یک مبارزه با رقبا برای به دس��ت 
آوردن بازاره��ای بین الملل��ی ی��اد ک��رد و ب��ا تاکی��د بر اینک��ه صدور 
بخشنامه های لحظه ای می تواند به صادرات لطمه وارد کند، گفت: مدیر 
واقعی کس��ی است که نیازهای کشور را شناسایی و نسبت به آن پاسخ 
دهد. هر تصمیم و سیاست گذاری ما ممکن است برای یک بخش مفید 
باشد اما باید ابعاد و زوایای مختلف و تاثیرات آن بر سایر بخش ها را نیز 

به دقت مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم.
جهانگیری صادرات غیرنفتی را از مهمترین پیشران های اقتصاد کشور 
برش��مرد و گفت: براس��اس برنامه ریزی ها و تصمیمات اتخاذشده نظام 
بانکی 100 هزار میلیارد تومان تسهیالت برای تامین سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی پیشران اقتصاد پرداخت خواهد کرد که در این راستا 

واحدهای تولیدی که فعالیت صادراتی دارند در اولویت خواهند بود.
معاون اول رئیس جمهور، گردشگری را از مهمترین محورهای صادرات برشمرد و 
با تاکید بر لزوم حمایت از این بخش گفت: عالوه بر بخش گردشگری شرکت های 
دانش بنیان نیز باید مورد حمایت قرار گیرند چراکه این شرکت ها در حقیقت به جای 

صادرات کاال از طریق فروش دانش و خدمات فنی برای کشور ارزآوری می کنند.
وزیر صمت: تولید 4۲ قلم کاال افزایش یافته است

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم از افزایش تولید ۴2 قلم کاال خبر 
داد و گفت: این وزارتخانه وضعیت تولید ۴۴ قلم کاال را به شکل مداوم رصد می کند 

که در ماه های اخیر ۴2 قلم آنها رشد تولید داشته اند.
به گفته رضا رحمانی، جز خودرو و آلومینیوم، سایر بخش ها رشد تولید داشته اند 

و امیدواریم همین روند ادامه پیدا کند.

او با بیان اینکه برای توسعه صادرات باید زنجیره تولید به  هم متصل شوند، گفت: 
توس��عه صادرات یکی از برنامه های اصلی وزارتخانه است و تا 1۴00 دو برابر شدن 
میزان صادرات به کش��ورهای همس��ایه و افزایش س��هم در بازار چین و هند، جزو 

اصلی ترین برنامه های دولت است.
رحمانی همچنین از رشد 1۷درصدی وزنی صادرات سخن گفت و ادامه داد: در 
هفت ماهه نخست امسال، صادرات کشورمان از لحاظ وزنی 1۷درصد افزایشی بوده 

است، صادرات به کشورهای همسایه تا 1۴00 را می خواهیم دو برابر کنیم.
به گفته وی، الحاق به پیمان اقتصادی اوراس��یا یک فرصت بزرگ صادراتی برای 
کش��ور است، در موافقتنامه با اوراسیا، کش��ورهای عضو 502 قلم کاال با 5۶درصد 
تخفیف را به ما ترجیح داده اند و ما 3۶0 قلم کاال با 32درصد تخفیف را به کشورهای 
اوراسیا ترجیح دادیم، تشکل ها و بخش خصوصی از این فرصت باید نهایت استفاده 

کنند.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه توس��عه ص��ادرات جزو هفت برنامه 
محوری ماس��ت و باور داریم که امس��ال و س��ال آینده پیشران اقتصادی ما همین 
صادرات اس��ت، گفت: صادرات کاالهای کیفی باید در دستور کار قرار بگیرد و ذیل 
برنامه توس��عه صادرات چهار برنامه داریم که صادرات به کش��ورهای همس��ایه در 

همین راستاست.
دستور روحانی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی

همچنین رئیس س��ازمان توس��عه تجارت در بیست وس��ومین مراس��م روز ملی 
صادرات از دس��تور رئیس جمهوری ب��ه وزیر صمت برای پیگیری پیوس��تن ایران 
به س��ازمان تجارت جهانی خبر داد و گفت: امروز تکمی��ل زنجیره تولید و ارتقای 
توان صادراتی کش��ور اهمیت بس��یار زیادی دارد که در این راستا برنامه ریزی های 

گسترده ای آغاز شده است.
حمید زادبوم با بیان اینکه یکی از  برنامه ریزی های کالن صادرات کش��ور توجه 
به بازار کش��ورهای همسایه اس��ت، گفت: پیش بینی می کنیم در کنار ظرفیت 2۴ 
میلیارد دالری صادرات امروز، می توان میزان صادرات به کش��ورهای همسایه را تا 

100 میلیارد دالر افزایش داد.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، دو سوم صادرات کاالهای غیرنفتی با ارزش 
افزوده پایین بوده که برنامه ری��زی برای صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال در 
دست انجام است . عالوه بر 2۴ میلیارد دالر صادرات سال گذشته، 100 میلیارد دالر 

ظرفیت صادراتی به کشورهای همسایه شناسایی شده است.
مع��اون وزیر صمت در انتها گفت: رویکرد ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
س��ازمان توسعه تجارت ایران، در سال جاری توسعه صادرات به 15 کشور همسایه 

برای رسیدن به یک جهش صادراتی است.

در بیست وسومین مراسم روز ملی صادرات چه گذشت؟

WTO دستور روحانی برای پیوستن ایران به
مسکن

کاهش 3.4درصدی سرعت رشد اجاره بها در آبان
سرمای هوا سرعت رشد اجاره بها را کم کرد

فرصت امروز: معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در 
تازه ترین گزارش خود از کاهش 3.۴درصدی س��رعت رش��د اجاره بها 
در آبان م��اه خبر داد و اعالم کرد س��رعت رش��د اجاره بها در تهران در 
آبان  امسال به علت آغاز فصل سرما حدود 3.۴درصد نسبت به مهرماه 
کاهش یافته است. همچنین نرخ اجاره بهای تهران در تابستان امسال 
۴3 هزار و 500 تومان در هر مترمربع به عالوه 3درصد ودیعه مسکن 

محاسبه شده است.
این نهاد پژوهشی در این گزارش درخصوص وضعیت بازار مسکن و 
اجاره بها در تابستان امسال نوشت: متوسط اجاره بها در شهر تهران در 
تابس��تان 13۹8 حدودا ۴3 هزار و 500 تومان به عالوه 3درصد ودیعه 
اجاره مسکن به ازای هر مترمربع واحد مسکونی بوده است که طی سه 

فصل اخیر با رشد همراه بوده است.
براساس آنچه در این گزارش آمده است، در بهار امسال نیز متوسط 
اجاره مس��کن به ازای هر متر واحد مس��کونی، 3۹ ه��زار تومان و در 
زمستان سال گذش��ته )چهار ماهه سوم 13۹۷(  31 هزار تومان بوده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که در پاییز سال گذش��ته )سه ماهه سوم 
13۹۷( متوس��ط اجاره بها در هر مترمربع، ۹ هزار و ۴00 تومان بوده، 
اما در تابس��تان سال گذشته )سه ماهه دوم ۹۷( متوسط اجاره بها 32 
هزار تومان در هر مترمربع برآورد ش��ده اس��ت که نش��ان دهنده رشد 
2۶.۴درصدی اجاره بها در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال 

قبل است.
همچنین در این گزارش اعالم ش��ده که طی ش��ش ماهه دوم سال 
13۹۷ و نیمه نخست امسال، نرخ افزایش قیمت مسکن با فاصله بسیار 
زیادی، باالتر از نرخ رش��د اجاره بها قرار داشته است که در اردیبهشت 
امسال، این فاصله به بیشترین حد خود رسیده است. از سوی دیگر، با 
وجود کاسته ش��دن از سرعت رشد قیمت مسکن در شش ماه گذشته، 
اما نرخ رش��د اجاره بها تا مهرماه امس��ال همچنان صعودی بود؛ با این 
حال در آبان ماه امسال و به علت آغاز فصل سرما، سرعت رشد اجاره بها 
3.۴درصد نس��بت به ماه قبل از آن یعنی مهرماه ۹8 کاسته شده، اما 
نسبت به ماه مشابه آن در سال قبل یعنی آبان سال گذشته 1.8درصد 

بیشتر است.

تمرکز معامالت مسکن در 5 منطقه تهران
قیمت ها رسوب کرد

پنج منطقه از مناطق بیس��ت ودوگانه شهر تهران، نیمی از معامالت 
مس��کن را به خود اختص��اص داده اند. در آبان ماه امس��ال 50.۴درصد 
قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران در پنج منطقه  5، 2، ۴، 
10 و 1۴ انجام شد. همچنین منطقه  5 کماکان پیشتاز معامالت است 
و در آب��ان ماه به تنهایی 1۷.3درصد از کل قراردادهای خرید و فروش 

در این منطقه به امضا رسید.
به گزارش ایس��نا، آمارها نش��ان می دهد مناطق دارای س��رانه های 
مناس��ب و سکونت خانوارهای متوسط، کانون خرید و فروش ملک در 
ش��هر تهران هستند. توزیع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد 
معامالت انجام ش��ده در آبان ماه س��ال 13۹8 نش��ان می دهد از میان 
مناطق بیس��ت ودوگانه پایتخت، منطقه 5 با س��هم 1۷.2درصد از کل 
معامالت، بیشترین تعداد مبایعه نامه ها را به خود اختصاص داده است. 
همچنین مناطق 2 و ۴ به ترتیب با س��هم های ۹.۴ و 8.5درصدی در 
رتبه های بعدی ق��رار گرفته اند. در مجم��وع ۷۴.۷درصد از کل تعداد 
معامالت انجام شده در شهر تهران در آبان ماه سال جاری مربوط به 10 
منطقه  ش��هر )به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 2، ۴، 10، 
1۴، ۷، 8، 15، 1 و 11( بوده و 12 منطقه  باقی مانده 25.3درصد از کل 

تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.
اما با فروکش کردن تب افزایش قیمت های پیشنهادی در بازار مسکن 
شهر تهران، معامالت مقداری گرم شده است. آمار نشان می دهد قیمت 
مس��کن در تهران نسبت به نقطه  اوج بازار در تیرماه ۶.۶درصد کاهش 
داشته است. افت قیمت های پیشنهادی و قطعی باعث شد تا معامالت 
در دو م��اه اخیر مقداری  باال برود و خرید و فروش ۴۶درصد نس��بت 
به ماه پایانی تابس��تان افزایش یافته است. این در حالی است که پاییز 
معموال فصل کم رونقی در بازار مسکن محسوب می شود. آرامش نسبی 
بازار ارز در ماه های اخیر، ثبات بازارهای رقیب بخش مس��کن، نزدیک 
ش��دن به ماه های پایانی سال و نگرانی از مواجهه با تورم سیستماتیک 
در پایان س��ال، برخی خریداران را ترغیب به حضور در بازار مس��کن 

کرده است.
با وجود افزای��ش اندک معامالت، هنوز تع��داد قراردادهای خرید و 
فروش کمتر از کف 5000 فقره در فروردین ماه امس��ال اس��ت و بازار 
ملک هنوز درگیر رکود ناش��ی از جهش حدود 200درصدی قیمت ها 
طی حدود دو س��ال اخیر ق��رار دارد. گزارش های میدانی حاکی از آن 
است به دنبال ثبات شرایط عمومی اقتصاد، قیمت های پیشنهادی در 
بخش مسکن کاهش چشمگیری در تمامی مناطق تهران داشته است؛ 
هرچند قیمت های پیشنهادی نمی تواند مالک ارزیابی بازار قرار گیرد و 
آنچه اهمیت دارد نرخ های قطعی براس��اس معامالت است. با این حال 
بررس��ی ها نشان می دهد قیمت های پیش��نهادی بین 30 تا ۷0درصد 
کاهش یافته اس��ت. اردیبهش��ت ماه که بازار در اوج خود قرار داش��ت 
نرخ های پیش��نهادی هیچ حد و مرزی نداشت و قیمت های نجومی از 

سوی مالکان، به خصوص در مناطق شمالی تهران تعیین می شد.
در همین زمینه، محمدرضا قاسمی رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
شمیرانات می گوید: بعضی نرخ های پیشنهادی افت شدیدی داشته اما 
کاهش قیمت های قطعی آنچنان زیاد نبوده و نس��بت به ماه های قبل 
10 تا 12درصد پایین آمده است. در ابتدای سال که بازار هنوز به تعادل 
نرس��یده بود توهمات قیمتی مشاهده می شد، اما در حال حاضر دیگر 

خبری از قیمت های دلبخواهی نیست.
او با بیان اینکه میانگین قیمت مس��کن منطق��ه یک در آبان ماه 
مت��ری 23 میلی��ون و ۴۷8 ه��زار تومان بوده اس��ت، گفت: برخی 
س��ازندگان که اواخر پارس��ال و اوایل امسال برای واحد خود قیمت 
100 میلیون تومان در هر متر مربع تعیین می کردند، حاال نرخ خود 
را به ۷0 میلیون تومان کاه��ش داده اند. نه آن 100 میلیون تومان 
واقع��ی بوده و نه این ۷0 میلی��ون. آپارتمانی که متری ۷0 میلیون 
تومان قیمت دارد لوکس است که مشاعات مناسب، استخر، جکوزی 
یا چندین پارکینگ دارد اما نمی توان گفت در کل منطقه قیمت ها 

۷0میلیون تومان است.
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رئیس اتاق ایران در مراس��م س��الروز ملی ص��ادرات از نبود یک متولی 
مش��خص در حوزه صادرات که پاس��خگوی تصمیمات اتخاذشده در این 
بخش باشد، انتقاد کرد و پیشنهاد داد برای حل این معضل جایگاه سازمان 
توسعه تجارت که متولی صادرات کشور تلقی می شود، مجددا تعریف شود.
غالمحسین شافعی از برگزاری مراسم سالروز ملی صادرات با رویکردی 
متفاوت نسبت به دوره های قبل، ابراز امیدواری کرد و گفت: امیدواریم این 

تغییر رویکرد، تاخیر در برگزاری مراسم را بپوشاند.
او به شرایط سخت ناشی از تحریم ها اشاره کرد و ادامه داد: صادرکنندگان، 
کیان کش��ور را حفظ کردند و با این کار خود باید امس��ال به طور ویژه تر 
از آنها قدردانی کرد. چراکه امس��ال به رغم چالش ه��ای متفاوت گاهی با 
نامهربانی ها مواجه ش��دند و حتی گاهی به نادرستی از سوی برخی مورد 
اتهام قرار گرفتند. آنها ثابت کردند به ایران عالقه مند هس��تند و به اخالق 

حرفه ای مقیدند. من به نوبه خود در برابر آنها سر تعظیم فرود می آورم.
رئیس اتاق ایران، توس��عه صادرات را راهی برای تحقق رفاه و دستیابی 
به توسعه اقتصادی دانست و افزود: صادرات ایران با کشورهای توسعه یافته 
ی��ک تفاوت دارد. محور اصلی صادرات در ایران از س��ال های قبل تکیه بر 
مواد خام و نفت بوده که به صادرات پایدار منجر نمی شود. در این راستا به 

صادرات مبتنی بر تولید قوی و فناورانه نیاز داریم.
شافعی خطاب به اسحاق جهانگیری، به کاهش درآمدهای نفتی و ارزی 
کشور، اشاره کرد و گفت: در چنین وضعیتی اقتصاد را به گونه ای سازمان 
داده ای��م که نه تنها به تولید کمک نکرده بلکه گاهی ش��رایط را برای این 
بخش س��خت تر هم کرده اس��ت. اگر نتوانیم نیازهای ارزی را با روش های 

ش��تاب دهنده تامین کنیم دچار مشکل می شویم. البته شرایط نسبت به 
چند ماه قبل که بخشنامه های خلق الساعه هر روز صادر می شد، بهتر شده 

است و امیدوارم بهتر از این هم بشود.
او با بیان اینکه روند تصمیم گیری های اقتصادی کش��ور نیز باید اصالح 
ش��ود، تصریح کرد: در خوش��بینانه ترین حالت نحوه تفکر تصمیم گیران 
کوتاه مدت  و س��طحی است. باید برای اتخاذ هر نوع تصمیم اقتصادی این 
مهم را در نظر بگیریم که این تصمیم روی س��ایر مولفه های اقتصادی چه 

اثری دارد.
ش��افعی همچنین از عملکرد س��ازمان امور مالیاتی در مورد مالیات بر 
ارزش افزوده انتقاد کرد و خواس��تار اصالح این رویه ش��د: در حال حاضر 
بخش قابل توجهی از منابع مالی واحدهای اقتصادی در حساب های دولت 
بلوکه ش��ده اس��ت با این توجیه که ارز صادراتی برگردانده نشده و تا آن 
موقع اس��ترداد مالیات بر ارزش افزوده انجام نمی شود. یعنی سازمان امور 
مالیاتی ابزار مناس��ب برای دریافت مالیات ندارد که به چنین راهکارهایی 

متوصل می شود؟
رئی��س اتاق ایران با س��خت خواندن امر صادرات، ابالغ بخش��نامه های 
متع��دد و ممنوعیت یکباره صادرات کاالهای مختلف را اقدامی نادرس��ت 
و آس��یب زا به ویژه در وضعیتی که نیاز مبرم ب��ه ارزهای صادراتی داریم، 
دانست و ادامه داد: اگر صادرات گل سرسبد است در عمل باید آن را حس 

کرد. امروز تامین مالی برای صادرات وضع فالکت باری دارد.
به گفته شافعی، نبود یک متولی در مورد صادرات، یک نقص اساسی در 
اقتصاد اس��ت و تصمیم گیر در مورد صادرات زیاد است ولی یک پاسخگو 

در برابر این تصمیمات نداریم چون متولی مشخصی وجود ندارد، بنابراین 
جایگاه سازمان توسعه تجارت را باید بازتعریف کرد. او سپس پیشنهاد داد 
تا صندوق ضمانت صادرات با بانک توسعه صادرات ادغام شوند و سازوکاری 
براساس استانداردهای جهانی برای این نهاد که حامی صادرات خواهد بود، 

تعریف شود.
توجه به صنعت گردش��گری، دیگر موضوعی بود که مورد توجه رئیس 
اتاق ایران قرار گرفت و در ادامه با اشاره به ظرفیت هایی بازار اوراسیا گفت: 
در اوراس��یا برای وسعت میدان حرکت و پایداری در آن به زیرساخت های 
مناس��ب نیاز داریم. در حال حاضر حمل و نقل به این بازار با مش��کالتی 

روبه رو است که اگر حل نشوند بازیگر خوبی در این میدان نخواهیم بود.
در ادامه این مراسم نیز محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان 
خدمات فنی و مهندس��ی کش��ور، رون��ق تولید و ارتقای س��طح زندگی 
و معیش��ت مردم را وابسته به توس��عه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: 
متاسفانه همچنان این اصل، برای ما تا حد یک راز باقی مانده و نتوانسته ایم 

برای تحقق آن سازوکاری طراحی کنیم.
نایب رئیس اتاق ایران با نگاه به تجربه کشورهایی چون مالزی، سنگاپور، 
ترکیه و دیگر کشورهایی که طی چند دهه گذشته توانسته اند با اصالحات 
اقتصادی به توس��عه برسند، گفت: این کشورها یک اصل را رعایت کردند 
و برای رونق تو لید به س��راغ صادرات رفتند. س��ازوکارهایی  وجود دارد که 
به توس��عه صادرات کمک می کند ولی از آنها غفل مانده ایم. مالزی در این 
سال ها میزان صادرات خود را به شدت افزایش داده است. همین تجربه را 

در ترکیه نیز شاهد هستیم.

رئیس اتاق ایران در مراسم روز ملی صادرات مطرح کرد

نهادهای موازی در زمینه صادرات

سه شنبه
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بانک مرکزی ابالغ کرد
بخشودگی سود و جرایم تسهیالت سررسید 

شده تا سال 9۷
بانک مرکزی تس��هیالت سررسید شده تا سال ۹۷ را مشمول بخشودگی 
س��ود و جرای��م دانس��ت. به گ��زارش »فرصت ام��روز«، بان��ک مرکزی در 
بخشنامه ای به مدیران عامل بانک های دولتی اعالم کرد: سررسید تسهیالت 
مش��مول بخش��ش س��ود و جرایم از محل اجرای بند )ل( تبصره 1۶ قانون 
بودج��ه س��ال 13۹8 که پیش از این صرفا تا پایان س��ال ۹5 اعالم ش��ده 
بود به تس��هیالت مش��مول سررسید شده تا س��ال ۹۷ و پیش از آن و اعم 
از تس��هیالت جاری و غیرجاری تا س��قف 100 میلیون تومان تعمیم یافت. 
بنابراین، تسهیالتی که تا پایان ۹۷ و قبل از آن سررسید شده باشد، مشمول 

بخشودگی سود و جرایم تا سقف 100 میلیون تومان می شوند.

از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور
مدیرعامل بانک  پاسارگاد به  عنوان خیر نمونه 

کشوری انتخاب شد
مدیرعامل بانک پاسارگاد به دلیل همت و تالش برای ساخت کتابخانه های 
عمومی در مناطق کمتر توسعه یافته ایران، از سوی نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور به  عنوان خیر نمونه کشوری انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی بانک  
پاس��ارگاد، دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد به سبب اقدامات 
ارزش��مند در ایفای مسئولیت های اجتماعی و س��اخت چندین کتابخانه در 
مناطق کمتر توس��عه یافته  کشور، از سوی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی 
مورد تقدیر قرار گرفت و به عنوان خیر نمونه کشوری معرفی شد. در بخشی 
از این لوح تقدیر آمده  اس��ت: »از اینکه با بهره گیری از فیض الیتناهی الهی، 
با همت و حمیت وس��یع و وثیق با مش��ارکت و معاض��دت مالی و با تعمیق 
شناخت آثار خیرات و برکات احسان و نیکوکاری، سخاوتمندانه و کریمانه در 
امر خیر س��اخت کتابخانه های عمومی اهتمام ورزیده اید، سپاسگزاری نموده 
و به شکرانه  این توفیق الهی و عمل صالح، از حضرتعالی قدردانی می نمایم.« 
گفتنی اس��ت بانک  پاسارگاد در راس��تای ایفای رسالت های اجتماعی خود و 
در جهت ارتقای س��طح دانش و بهره مندی هم میهنان از امکانات آموزشی و 
تحصیلی مناس��ب، در مناطق مختلف کشور اقدام به ساخت چندین مدرسه 

و کتابخانه عمومی کرده  است.

قیمت دالر ۱5۰ تومان رشد کرد
سکه دوباره باال رفت

در س��ومین روز هفته و یازدهمین روز آذرماه، هر قطعه س��که تمام بهار 
آزادی به ۴ میلیون و۴۶1 هزارتومان رسید.

ب��ه گ��زارش خبرآنالین، هر قطعه س��که تمام بهار آزادی ط��رح جدید با 
افزای��ش ۹0 هزارتومانی به ۴ میلیون و۴۶1 هزار تومان رس��ید، با این حال 
هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم 23 هزار تومان کاهش یافت و با 
قیمت ۴ میلیون و 2۷5 هزار تومان داد و س��تد ش��د. نیم سکه نیز 50 هزار 
تومان و ربع س��که 33 هزار تومان افزایش یافت. به این ترتیب، نیم سکه به 
2 میلیون و352 هزار تومان و ربع س��که به ی��ک میلیون و532 هزار تومان 
رس��ید. سکه یک گرمی هم 1۹ هزار تومان رشد یافت و با قیمت ۹01 هزار 
تومان فروخته ش��د. هر گ��رم طالی 18 عیار نیز ۴۴5 ه��زار و 300 تومان 
ارزش گذاری شده است. همچنین نرخ دالر در صرافی های بانکی با رشد 150 
تومانی قیمت نس��بت به روز یکش��نبه به رقم 12 هزار و 550 تومان افزایش 
یافت. نرخ خرید هر یورو نیز 13 هزار و ۶00 تومان و فروش 13 هزار و ۷50 
تومان ش��د. میانگین بهای هر یورو در روز معامالتی یکشنبه در سامانه سنا 
13 ه��زار و ۶15 تومان و هر دالر 12 ه��زار و 3۷۹ تومان بود. همچنین در 
س��امانه نیما و در همین روز معامالتی، هر حواله یورو 12 هزار و 22 تومان 
فروخته ش��د، هر حواله دالر نیز 10 هزار و ۹05 تومان به فروش رسید. نرخ 
دالر و س��ایر ارزهای عمده در روزهای اخیر روندی افزایشی یافته به طوری 
که قیمت دالر در حال رش��د به س��وی کانال 13 هزار تومانی اس��ت. عوامل 
مختلفی در رش��د قیمت ارز نقش دارند ک��ه مهم ترین آنها خودداری برخی 
صادرکنن��دگان از عرض��ه ارز در داخل، افزایش تح��رک دالالن و همچنین 

انتشار شایعه افزایش نرخ دالر در الیحه بودجه سال ۹۹ بوده است.

واکنش ها به پیوستن کشورهای جدید به 
اینستکس

اخیراً عالوه بر انگلستان، فرانسه و آلمان، شش کشور اروپایی دیگر با هدف 
گریخت��ن از تحریم آمریکا علیه ای��ران و دفاع از تجارت قانونی اروپا و ایران 
از پیوستن به سازوکار اینس��تکس خبر دادند. به گزارش ایِبنا، سایت رادیو 
بین المللی چین با اشاره به این اتفاق نوشت: تسویه حساب در این سازوکار 
با دالر انجام نمی شود و بدین ترتیب ایران می تواند از راه تهاتر یا داد و ستد 
کاال ب��ه کاال ب��ه فروش نفت ادامه دهد و کاال و خدم��ات وارد کند. بلژیک، 
دانمارک، فنالند، هلند، سوئد و نروژ هشتم آذر با صدور پیام مشترکی اعالم 
کردند با توجه به آنکه اتحادیه اروپا همچنان از برجام پش��تیبانی و تعهدات 
مرتبط با آن را اجرا می کند، این ش��ش کشور برای کمک به تجارت قانونی 
با ایران تش��ریفات رسمی پیوستن به س��ازوکار اینستکس را آغاز می کنند. 
اقدام این شش کشور مورد استقبال کشورهای بنیانگذار سازوکار اینستکس 
قرار گرفته اس��ت. انگلستان، فرانس��ه و آلمان با انتشار پیام مشترکی اعالم 
کردند که پیوس��تن کشورهای جدید نشان دهنده عزم اروپا به ادامه تجارت 
قانونی با ایران و حفظ برجام است. انگستان، فرانسه و آلمان در ژانویه سال 
جاری تاس��یس سازوکار اینس��تکس را اعالم کردند، اما هنوز از این طریق 
معامل��ه ای نکرده اند. در عین حال ایران به دلی��ل نارضایتی از ناکارآمدی و 
عدم جدیت کشورهای اروپایی در اجرای این سازوکار از ماه مه سال جاری 

در سه مرحله تعهدات برجامی خود را متوقف کرده است.
حاال آغاز رسمی تشریفات پیوستن شش کشور اتحادیه اروپا به اینستکس 
با واکنش مثبت افکار عمومی و سیاس��ت مداران جهان برخوردار شده است. 
رادیو بین المللی فرانس��ه در تحلیلی گفت: س��ازوکار اینس��تکس دورنمای 
گس��ترده و انرژی زیادی دارد که نش��ان دهنده مقاومت کشورهای اروپا در 
برابر آمریکا است. پیشتر آمریکا هشدار داده بود که هرگونه تخلف در معامله 
با ایران را تحریم خواهد کرد. ژوزف بورل مس��ئول جدید سیاس��ت خارجی 
و امنیت مش��ترک اتحادیه اروپا در مصاحبه با روزنامه ال پاییس اس��پانیا بر 
ل��زوم تالش همه جانبه برای »زنده نگه داش��تن« برجام تاکید کرد و گفت: 
ما بیشترین عالقه را برای حفظ و بقای توافق هسته ای داریم و از مقام های 
ایران هم می خواهیم هرچه می توانند برای زنده نگه داشتن آن انجام دهند.

بانکنامه

فرصت امروز: مجموع اموال و دارایی های مازاد بانک ها به حدود100 هزار 
میلیارد تومان می رس��د که در مرحله نخست قرار است 1۷ هزار میلیارد 
تومان از این اموال از طریق »سامانه اموال مازاد بانک ها« به فروش برسد. با 
راه اندازی این سامانه، سرمایه گذاران و مردم می توانند براساس طبقه بندی 
صورت گرفته، امالک موردنظر خود از مسکونی و تجاری گرفته تا واحدهای 
صنعتی و کشاورزی را در هر استان یا شهر و براساس بازه قیمتی، انتخاب 
کرده و برای خرید آن پیشنهاد بدهند. البته فروش تنها هدف اجرای این 
طرح نیست و امکان مدیریت واحدها و بنگاه های اقتصادی نیز فراهم شده 
اس��ت، به این معنا که فعاالن اقتص��ادی می توانند طرح اقتصادی خود را 
برای فعال کردن واحدهای صنعتی به بانک ارائه داده و در صورت تصویب 

با سرمایه بانک نسبت به فعال سازی آن اقدام کنند.
البته این س��امانه )به نش��انی www.sam-ba.ir(  به تازگی رونمایی 
ش��ده و از طریق آن، امکان فروش اموال مازاد 18 بانک دولتی و مشمول 
اصل ۴۴ فراهم ش��ده اس��ت. در این میان، پژوهشکده پولی و بانکی بانک 
مرکزی با اشاره به این موضوع گزارش داده است: در مرحله اول قرار شده 
1۷ ه��زار میلیارد تومان از این اموال به فروش برس��د که ش��امل امالک 
تجاری، مسکونی، صنعتی و کشاورزی مانند کارخانه، دامداری، باغ، هتل و 
حتی شعب بانکی است. بر این اساس متقاضیان می توانند امالک موردنظر 
خود را در هر اس��تان یا ش��هر و براساس بازه قیمتی انتخاب کرده و برای 

خرید آن پیشنهاد دهند.
البت��ه با توجه به اینکه بخش اعظمی از این اموال، واحدهای صنعتی و 
تجاری توقیف شده و در حال حاضر دیگر فعالیتی ندارند، امکان دیگری از 
طریق این سامانه فراهم شده که شامل مدیریت بنگاه های اقتصادی است 
و بر این اس��اس اف��راد می توانند به جای خرید واح��د، طرح خود را برای 

مدیریت واحدها ارائه و در صورت تصویب طرح با س��رمایه بانک نسبت به 
فعال سازی واحدها اقدام کنند.

براساس آمار و اطالعات ارائه شده 52درصد از این امالک مسکونی است 
و استان مازندران با 11.3درصد بیشترین سهم را از کل امالک تملیکی در 
اختیار دارد. همچنین بانک ملی ایران نیز با 1۴درصد سهم عمده این اموال 
را به خود اختصاص داده است. این بانک در کنار بانک های کشاورزی، ملت 
و ص��ادرات بیش از نیمی از اموال م��ازاد را در اختیار دارند. همچنین در 
میان این امالک 250 شعبه بانکی نیز برای فروش وجود دارد که به دلیل 
ادغام و تکلیف بانک ها برای کاهش تعداد ش��عب خود تعطیل شده است. 
در میان امالک مازاد بانک ها نیز یک هزار و 2۴۶ کارخانه تعطیل و 2۷۷ 
واحد اقتصادی وجود دارد که س��رمایه گذاران می توانند طرح های خود را 
برای فعال کردن این واحدها به بانک ها ارائه کنند یا آن را خریداری کنند. 
براس��اس گفته وزیر اقتصاد در مراس��م رونمایی از »سامانه اموال مازاد 
بانک ها«، تاکنون ۷هزار میلیارد تومان از دارایی های مازاد بانک های دولتی 
واگذار ش��ده اس��ت که از این میان، ۴هزار میلیارد توم��ان آن مربوط به 
واگذاری سهام و بنگاه ها و 3هزار میلیارد تومان آن مربوط به اموال تملیکی 
اس��ت. دژپسند گفته است که درآمد حاصل از واگذاری ها به خزانه دولت 
واریز نمی ش��ود و تمام آن به بانک ها بازگش��ت خواهد داشت که می تواند 

برای افزایش توان تسهیالت دهی آنها به کار آید.
او عل��ت افزایش ام��وال منجمد بانک ها را امین ب��ودن بانک ها در قبال 
سپرده گذاران و حفظ بیت المال خواند و افزود: جریان ارائه و اخذ تسهیالت 
بسیار پیچیده است و از طرفی بانک ها موظف به ارائه تسهیالت و از طرف 
دیگر تولید نیازمند اخذ این منابع مالی اس��ت اما از طرفی وجود اختالل 
هر دو بخش را دچار مشکل می کند. سپرده گذاران همواره به دنبال تبدیل 

منابع مالی  ش��ان به یک جریان مولد و پربازده هس��تند و از طرف دیگر، 
تولید کنن��دگان همواره نیازمند تس��هیالت در گردش هس��تند و بانک ها 

مسئولیت توازن میان این دو نیروی عرضه و تقاضا را برعهده دارند. 
به گفته دژپس��ند، بانک ها در تالش��ند تا به تملیک دارایی ها متوس��ل 
نش��وند، چراکه به نفع آنهاست که این منابع به جریان زاینده منابع مالی 
منتج شوند. این موضوع که بانک ها کاری می کنند که دارایی ها را تملیک 

کنند به هیچ وجه صحت ندارد.
وزیر اقتصاد همچنین مطالبات معوق بانک ها را نگران کننده دانس��ت و 
گفت: نقش بانک ها مدارا و هشدار و در نهایت تملیک دارایی های در دست 
است. برنامه ای که از طریق این سامانه ترتیب داده شده، آزادسازی بخش 
تملیکی بانک هاس��ت. افراد با همکاری بورس می توانند با ورود به سامانه 
اموال مازاد بانک ها وارد اتاق شیشه ای شده و عالوه بر خریداری امالک به 

حوزه خرید مدیریت نیز ورود کنند. 
همچنین معاون امور بانکی وزیر اقتصاد نیز از عرضه دارایی های منجمد 
بانک ها در بورس کاال و خریداری آنها توسط عموم مردم در آینده نزدیک 
خبر داد و گفت: براساس مذاکرات صورت گرفته با سازمان بورس، تا پایان 
ماه جاری، امکان حراج آنالین این امالک در بازار فرعی بورس کاال فراهم 
می ش��ود. عالوه بر این امکان اس��تفاده از نرم افزاره��ای بورس کاال نیز به 

شرکت فام )فروش اموال مازاد بانکی( داده شده است.
معمارنژاد همچنین از رونمایی س��امانه ای تخصصی برای عرضه امالک 
مازاد بانک ها برای عموم مردم خبر داد و افزود: فرآیند راه اندازی س��امانه 
واگذاری اموال مازاد بانک ها چند ماهی است که آغاز شده و در این سامانه 
عموم مردم نیز می توانند نسبت به خرید دارایی هایی نظیر واحد مسکونی 

یا واحدهای تجاری و سایر امالک اقدام کنند.

حجم اموال مازاد بانک ها تا پایان سال 98 صفر می شود؟

جزییات فروش ۱۷ هزار میلیارد تومان از اموال بانک ها

مدت هاست برخی بانک ها برخالف مقررات و شرع، بخشی از تسهیالت ارائه شده 
به مشتری را مسدود می کنند و بانک مرکزی نیز در این باره سکوت کرده و اقدام 

جدی نمی کند.
به گزارش ایسنا، در شرایط تورمی بسیاری از مردم برای اهداف مختلف اقدام به 
دریافت تسهیالت می کنند؛ هرچند که بانک ها معموال برای پرداخت این تسهیالت 
س��خت گیری های زیاد و شرایط دشواری را در نظر می گیرند. با پشت سر گذاشتن 
پروسه طوالنی دریافت تسهیالت از بانک، مشتریان بانکی با معضلی روبه رو هستند 
که سال هاست حرف و حدیث هایی درباره آن مطرح است، اما هیچ گاه بانک مرکزی 

با جدیت به این موضوع ورود نکرده است.
هر کس��ی که برای دریافت تس��هیالت به ش��عب بانکی مراجعه کرده باشد، به 
احتمال بسیار قوی شنیده است که بانک ها پس از پرداخت تسهیالت، مبلغی از آن 
را در حساب شخص مسدود می کنند؛ مبلغی که عمدتا بانک درخواست می کند که 

مشتری پیش از دریافت وام آن را در حساب خود واریز کند.
پس از پرداخت این مبلغ توسط متقاضی دریافت وام، بانک این مبلغ را در حساب 
ش��خص مس��دود کرده و پس از چند روز کل مبلغ وام را برای فرد واریز می کند، 
اما پولی که مش��تری به حساب خود واریز کرده، تا پایان پرداخت اقساط نزد بانک 
می ماند. این در حالی اس��ت که بانک ها برای محاس��به سود تسهیالت، اصل مبلغ 
وام را در نظر می گیرند و در واقع در این مدت بانک س��ود پولی را می گیرد که نزد 

خودش بوده و به مشتری پرداخت نشده است.
در این زمینه حجت االس��الم و المسلمین غالمرضا مصباحی  مقدم، عضو شورای 
فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه این کار از نظر بخشنامه های بانک مرکزی خالف 
مقررات است، اظهار کرد: این اقدام بانک ها طبعا یک نوع فریب نسبت به مشتریان 
هم به حساب می آید، چراکه مثال می گویند ما به شما 100 میلیون تومان تسهیالت 
می دهیم، اما عمال 80میلیون به مش��تری می دهند و این در حالی اس��ت که تمام 

محاسبات برمبنای 100میلیون تومان انجام می شود.
وی افزود: این س��ودی که محاس��به می شود، س��ود مضاعف پول و خالف شرع 
اس��ت و این روش نوعی فریب نسبت به مش��تریان بانکی است که باید جلوی آن 
گرفته ش��ود. مصباحی مقدم تاکید کرد که انجام این نظارت وظیفه بانک مرکزی 
اس��ت و امکان آن کامال وجود دارد. نکته جالب اینجاس��ت ک��ه این اقدام بانک ها 
مربوط زمان فعلی نیس��ت، بلکه سال هاس��ت که بانک ها این اق��دام را که صراحتا 
خالف بخشنامه های بانک مرکزی است، انجام می دهند و عمال بانک مرکزی نیز در 
این باره سکوت کرده است. جالب تر آنکه برخی از مدیران شعب بانکی در پاسخ به 

اعتراض مش��تریان مدعی می شوند که بانک مرکزی از بانک ها خواسته تا این رقم 
را مس��دود کنند. با توجه به اینکه در طول این چند س��ال بانک مرکزی هیچ گونه 
برخورد جدی با این اقدام بانک ها انجام نداده است، به نظر می رسد که چندان با این 
اقدام خالف مقررات بانک ها مخالف نیس��ت، چراکه در غیر این صورت می توانست 

مشابه اقدامی که درباره پرداخت سود سپرده باالی 20درصد به مشتریان انجام داد 
را در این باره نیز به اجرا بگذارد. گفتنی است رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته 
به طور جدی بانک ها را تهدید کرد که س��ود بیش از 20درصد به س��پرده گذاران 

خود پرداخت نکنند.

وقتی بانک ها مبلغی از تسهیالت را در حساب شخص مسدود می کنند

بانک ها خالف می کنند، بانک مرکزی سکوت!

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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عملکرد 8 ماه ابتدای سال مشخص کرد
6 کارگزار بانکی در میان ۱5 کارگزار برتر بورس

آم��ار عملکرد 10۷ کارگزار فعال بورس در هش��ت ماهه ابتدایی س��ال 
۹8 نش��ان می دهد که ش��ش کارگ��زار بانکی با مجم��وع 13.58درصد از 
کل معام��الت، در می��ان 15 کارگزار برتر از نظ��ر ارزش کل معامالت بازار 
سرمایه قرار دارند. به گزارش ایِبنا، در این دوره مالی هشت ماهه کارگزاری 
بانک های »پاس��ارگاد، صنعت و معدن، پارس��یان، مل��ت، ملی و تجارت« 
توانسته اند مشارکت ویژه ای در بازار سهام داشته باشند و در مجموع سهم 

13.58درصدی از کل ارزش معامالت بازار سرمایه را برعهده داشته اند.
رتبه بندی عملکرد کارگزاری ها که از س��وی ب��ورس اوراق بهادار تهران 
اعالم ش��ده مشخص می کند که در این دوره زمانی »از ابتدای سال جاری 
تا پایان آبان ماه« شرکت های کارگزاری »مفید با 13.0۶ درصد، کارگزاری 
آگاه  ب��ا ۷.03 درصد، کارگزاری بانک پاس��ارگاد با 3.8۷ درصد، کارگزاری 
فاراب��ی با 3.2۴ درصد، کارگزاری حافظ ب��ا 2.55 درصد، کارگزاری مبین 
س��رمایه با 2.۴8 درصد، کارگزاری صبا تامین ب��ا 2.۴۴ درصد، کارگزاری 
بان��ک صنعت و معدن ب��ا 2.30 درصد، کارگزاری بانک پارس��یان با 2.2۹ 
درص��د، کارگزاری بانک ملت ب��ا 1.۹3 درصد، کارگ��زاری اقتصاد بیدار با 
1.۶۹ درص��د، کارگ��زاری تدبیرگ��ران ف��ردا ب��ا 1.۶۷ درص��د، کارگزاری 
آینده نگ��ر خوارزمی با 1.۶5 درصد، کارگ��زاری بانک ملی با 1.۶0 درصد و 
کارگزاری بانک تجارت با 1.5۹ درصد« در رتبه های اول تا پانزدهم برترین 

کارگزاری ها از نظر کل ارزش معامالت قرار دارند.
همچنین آمار معامالت هشت ماهه اول ۹8 نشان می دهد سهم معامالت 
آنالی��ن از معام��الت نرمال ۶1 درص��د بوده به طوری که براس��اس آمار و 
اطالعات منتشرش��ده در هش��ت ماه��ه اول ۹8 از 10۷ کارگ��زار فعال در 
ب��ورس، 10۴ کارگ��زار در معامالت آنالین فعال بوده ان��د. در همین حال، 
آماره��ا حاکی از آن اس��ت که 5۴.۴8 درص��د از کل معامالت الکترونیکی 
در پنج کارگزاری انجام ش��ده اس��ت که به ترتیب کارگزاری های »مفید با  
22.3۹ درصد، آگاه با 11.۷8 درصد، فارابی با 5.2۶ درصد، مبین س��رمایه 
با 3.۴1 درصد و بانک پاسارگاد با 2.۶۴ درصد« رتبه های اول تا پنجم را به 
نام خود ثبت کردند. همچنین از کل معامالت، بیش از 2۴3۶ هزار میلیارد 
ریال خرید و فروش الکترونیکی بوده اس��ت که 53.8۴ درصد کل خرید و 
فروش اس��ت. از س��وی دیگر، گزارش ارزش کل خرید و فروش در هش��ت 
ماه��ه ۹8، بیش از ۴.525 ه��زار میلیارد ریال و ارزش خرید و فروش خرد 
و بلوک معادل 88.2۶ درصد کل معامالت بوده است. در عین حال، ارزش 
خرید و فروش عمده  2.۷۴ درصد از معامالت و ارزش خرید و فروش سایر 
ابزارهای نوین مالی ۹ درصد از کل معامالت را به خود اختصاص داده است.

سود سهام عدالت برای همه مشموالن یکجا واریز می شود
احتمال واریز در دی ماه

شنیده ها حاکی از این است که امسال سود سهام عدالت امسال به صورت 
یکجا به حساب همه مشموالن واریز خواهد شد و احتماالً موعد این واریز، 
دی ماه است. به گزارش مهر و طبق شنیده ها، سود سهام عدالت سال مالی 
۹۷ خالف دو س��ال قبل، به صورت یکجا واریز خواهد شد و به صورت واریز 
مرحله ای نخواهد بود. در این راس��تا، یک مق��ام مطلع گفت: در دوره های 
قبلی س��ود س��هام عدالت به صورت گروه گروه واریز می شد. به این معنا که 
ابتدا از اقشار ضعیف شروع می شد و در ادامه به تدریج برای همه مشموالن 
واریز می ش��د، اما مقرر شده امسال سود سهام عدالت برای همه مشموالن 

به صورت یکجا واریز شود.

نماگربازارسهام

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سومین روز هفته و یازدهمین 
روز آذرماه با رش��د 152۴ واحدی به رقم 320 هزار و 1۹۴ واحد رس��ید. 
تعداد و ارزش معامالت نیز نسبت به روز گذشته افزایش یافت، اما در نقطه 

مقابل فرابورس ۴8 واحد عقب نشینی کرد.
به گزارش ایسنا، معامالت روز دوشنبه در بازار بورس اوراق بهادار تهران 
با رش��د 152۴ واحدی به پایان رس��ید و به این ترتیب، روند رش��د بازار 
س��رمایه حفظ ش��د. در این میان، ش��اخص کل بازار با معیار هم وزن نیز 
افزایش��ی بود و به ۹۶ هزار و ۶1۷ واحد رس��ید که نسبت به روز گذشته 
حدود 100 واحد رش��د را نش��ان می دهد. به این ترتی��ب، با پایان یافتن 
معامالت بازار ب��ورس اوراق بهادار تهران در انتهای یازدهمین روز آذرماه، 
ارزش بازار به یک میلیون و 1۶8 هزار میلیارد تومان رسید و تعداد و ارزش 

معامالت نیز نسبت به روزهای گذشته با افزایش همراه بود.
براساس آمار ثبت شده، معامله گران بازار بورس 553 هزار و ۴13 معامله 
در این بازار انجام دادند که ارزش آن نیز به بیش از 2180 میلیارد تومان 
می رس��د که نسبت به روزهای گذشته رشد را نشان می دهد. شرکت ملی 
صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
پتروشیمی جم و پتروشیمی خارک بیشترین تاثیر را در رشد بازار داشته اند 
و از سوی دیگر، بانک ملت و مخابرات ایران نیز بیشترین تاثیر منفی را بر 
بازار بورس گذاشته اند. همچنین بانک های ملت، تجارت، صادرات و اقتصاد 
نوین، ایران خودرو، سایپا و ماشین سازی اراک از جمله نمادهای پربیننده 

بورس اوراق بهادار تهران در این روز بوده اند.
افت 48 واحدی شاخص کل فرابورس ایران

به موازات افزایش ش��اخص بورس، اما در مقابل، شاخص کل فرابورس 
ایران در روز گذشته روندی کاهشی داشت و درنهایت با ۴8 واحد کاهش 
به ۴10۹ واحد رس��ید. معامله گران این بازار نیز 33۹ هزار و ۴12 معامله 

انجام دادند که ارزش این معامالت به 12۹۷ میلیارد تومان رسید.
س��نگ آهن گهرزمین، ذوب آهن اصفهان و صنایع ماش��ین های اداری 
ایران از مهم ترین نمادهایی بودند که س��بب منفی شدن شاخص فرابورس 
ایران ش��دند. در نقطه مقابل نیز پتروش��یمی مارون، شرکت آهن و فوالد 

ارفع، گروه صنایع کاغذ پارس و پتروشیمی زاگرس با رشد خود از منفی تر 
ش��دن بازار جلوگیری کرده اند. ذوب آهن اصفهان، توسعه مولد نیروگاهی 
جهرم، صنایع کاغذ پارس و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی نیز ازجمله 

نمادهای پربیننده بازار فرابورس ایران بوده اند.
از شایعات در بازار سرمایه دوری کنید

س��مت و س��وی بورس تهران در حالی اس��ت ک��ه کارشناس��ان بازار 
سرمایه همچنان به س��هامداران توصیه می کنند از شایعات دوری کنند. 
به گفته آنها، ش��ایعات در بازار س��رمایه همیش��ه مطرح بوده و هر روز در 
اثر رخدادهای مختلف اقتصادی و سیاس��ی ممکن است داغ تر هم بشود، 
بنابراین سهامداران باید به این نکته توجه کنند که بورس بازاری است که 
ریسک دارد و نباید تصمیمات خود را براساس شایعات یا اظهارنظر دالالن 
انجام دهند. فردین آقابزرگی ازجمله کارشناسانی است که همین عقیده را 
دارد و درخصوص مهم ترین مولفه های تاثیرگذار در معامالت بورس معتقد 
است: امسال بازار س��رمایه از فراز و نشیب هایی مانند سیاست بین الملل، 
اقتصاد جهانی و فضای تحریم عبور کرد و شاید این چند روز تنها با موضوع 

اصالح نرخ بنزین و فرآورده های نفتی مواجه بوده باشد.
به گفته وی، در اکثر کش��ورها قیمت حامل های انرژی همس��و با نرخ 
جهانی نفت تعیین می شود و با آن تناسب دارد، اما اصالح قیمت بنزین در 
کشور ما به درستی و در بازه های زمانی مناسب اجرا نمی شود و در نهایت 
دولت به جای اجرای تدریجی ناگزیر به اصالح آنی می شود. در این شرایط 
این امکان وجود دارد که سیاس��ت جدی��د تا حدودی تورم ایجاد کند که 
البته همین عامل به رشد شاخص کمک می کند. درست است که افزایش 
نرخ بنزی��ن برای صنایع مختلف از جمله حم��ل و نقل محدودیت ایجاد 
می کند، اما برای اهالی بازار سرمایه این موضوع یک فرصت است و همین 

امر شیب مالیم صعودی شاخص را حفظ می کند.
مدیرعامل کارگزاری بانک دی با بیان اینکه در ش��رایط فعلی جذابیت 
معامالتی و کس��ب س��ود منطق��ی از وجوه تمایز بورس نس��بت به دیگر 
بازارها اس��ت، افزود: نوس��ان نرخ دالر و رش��د بی اندازه آن طی چند سال 
اخیر نش��ان داد که بهتر است میزان نقدینگی موجود در کشور به سمت 

بازارهای جذاب و البته سودمند حرکت کند و از آنجا که بار دیگر رکود در 
برخی بازارها حاکم ش��ده، به عقیده بنده باز هم بورس بازار مناسبی برای 
سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول است. او در گفت وگو با »سنا« و در پاسخ 
به سوالی درخصوص نحوه عبور معامله گران از ریسک های موجود در تاالر 
معامالت هم گفت: ش��ایعات در بازار سرمایه همیشه مطرح بوده و هر روز 
در اثر رخدادهای مختلف اقتصادی و سیاسی ممکن است داغ تر هم بشود؛ 
لذا س��هامداران بای��د به این نکته توجه کنند که بورس بازاری اس��ت که 
ریسک دارد و  نباید تصمیمات خود را براساس شایعات یا اظهارنظر دالالن 
انجام دهند. به گفته آقابزرگی، س��هامداران حرفه ای که سواد مالی باالیی 
دارند قطعا با تکیه بر دانش خود سهم های مختلف را بررسی می کنند، اما 
س��هامداران نوپا و تازه وارد باید از صندوق های سرمایه گذاری یا مشاوران 
س��رمایه گذاری ها کمک بگیرند و معامله ای معقول داشته باشند. به بیان 
دیگر باید گفت تنها با اتکا به اطالعات کارشناس��ی و تحلیل صحیح است 

که می توان سرمایه گذاری بلندمدت یا کوتاه مدت موفق انجام داد.
بازار سرمایه همچنان گزینه جذاب سرمایه گذاری است

مدیر تحلیل شرکت س��بدگردان الگوریتم نیز بازار سرمایه را همچنان 
از گزینه های جذاب س��رمایه گذاری در ادامه سال می داند و می گوید: بازار 
سرمایه همچنانکه آمارهای تاریخی یک دهه اخیر نشان می دهد، می تواند 

بازدهی باالتری نسبت به بازارهای موازی داشته باشد.
ب��ه گفته س��یدمحمد تقی پورمقیم، در روزهای گذش��ته ش��اهد ورود 
نقدینگی و افزایش حجم معامالت بازار سرمایه بوده ایم. در حال حاضر از 
منظر بنیادی، اکثر شرکت های بزرگ که دارای ارزش بازار باالتری در بازار 
سرمایه هستند، دارای ضریب p/e پایین تر از 5 هستند. عالوه بر این، آمار 
ماهانه گزارش های منتش��ره در سامانه کدال نیز نشان داده که شرکت ها 
کم و بیش توانسته اند آثار تحریم را در مقدار فروش خود، مدیریت کنند. 
طی روزهای گذشته با توجه به نرخ رشد دالر در بازار آزاد، شاهد افزایش 
حجم معام��الت در بورس کاال و افزایش نرخ محصوالت معامله ش��ده در 
بورس کاال هس��تیم که می تواند محرکی برای رش��د گروه های کاالمحور 

بازار سرمایه باشد.
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امکان پرداخت تسهیالت جدید به 
تولیدکنندگان فرش دستباف وجود ندارد

رئی��س اداره فرش اس��تان اصفه��ان با بیان اینک��ه هند، چین و 
پاکس��تان از رقبای فرش ایران هس��تند، گفت طی س��ال های ۹۶ 
و ۹۷ دول��ت 33 میلیارد تومان تس��هیالت به تولیدکنندگان فرش 

دستباف پرداخت کرده است.
لطف اهلل حس��ین هاش��می پیش از ظهر روز دوشنبه در نشست 
خبری بیس��ت و دومین نمایشگاه فرش دس��تباف اصفهان، با بیان 
اینک��ه مرکز ملی ف��رش ای��ران زیرمجموعه وزارت صمت اس��ت، 
اظهار کرد: فرش دس��تباف به عنوان شناسنامه و پرچم و همچنین 
برند ایران اس��ت که باید در تبلیغات، صادرات و تولید آن درس��ت 
حرکت کنیم. وی با تاکید بر اینکه فرش دستباف به عنوان کاالیی 
اس��تراتژیک چند وجهی اس��ت، افزود: این کاال مشمول جنبه های 
فرهنگی، هنری، سیاس��ی و ... اس��ت، به این دلیل جزو نخس��تین 

کاالهایی است که تحریم می شود.
به گ��زارش ایس��نا، رئیس اداره فرش س��ازمان صنع��ت، معدن 
و تجارت اس��تان اصفهان ب��ه فعالیت 2۷0 ه��زار هنرمند و بافنده 
فرش در اس��تان اشاره کرد و گفت: در استان حدود هشت تشکل و 
اتحادی��ه صنفی و تعاونی در تولی��د فروش و صادرات فرش فعالیت 
دارند. وی با بیان اینکه هم اکنون س��ه برند فرش اصفهان، کاش��ان 
و نایین در اس��تان ثبت جهانی ش��ده اس��ت، افزود: دو برند فرش 

جوشقان و یلمه علی آباد دهاقان نیز ثبت ملی شده است.
حس��ین هاشمی با اش��اره به اینکه طی سال های ۹۶ و ۹۷ دولت 
33 میلی��ارد تومان تس��هیالت ب��ه تولیدکنندگان فرش دس��تباف 
پرداخت کرده اس��ت، اظهار کرد: متاس��فانه در سال جدید به دلیل 
مش��کالت موجود امکان پرداخت تسهیالت جدید و اضافه از سوی 

دولت به تولیدکنندگان فرش دستباف وجود ندارد.
وی ب��ا بیان اینکه هند، چین و پاکس��تان از رقب��ای فرش ایران 
هس��تند، گفت: متاس��فانه تحریم ها و محدودیت های موجود سبب 
ش��ده تا طرح و نقش��ه های فرش ایرانی که بعضا به طور قاچاق به 
س��رقت رفته از سوی این کشورها مورد اس��تفاده قرار گیرد، البته 

فرش های آنها اصالت، نقش و کیفیت فرش های ایران را ندارد.
اشتغال فرش دستباف بیشتر از فوالد و ذوب آهن است

مدیرعام��ل اتحادیه تولیدکنندگان فرش دس��تباف روس��تایی و 
عش��ایری اصفهان نیز در این نشست، با انتقاد بر اینکه در تبلیغات 
فرش دستباف دچار ضعف هستیم، اظهار کرد: یکی از رقبای سخت 

فرش دستباف، فرش ماشینی است نه رقبای خارجی.
علی ش��هبازی درخصوص افزایش قیمت فرش دستباف، افزود: از 
ابتدای س��ال جاری نه تنها قیمت فرش افزایش نیافته، بلکه کاهش 

یافته است.
وی با بیان اینکه در دهه ۷0 فرش دس��تباف به ۹۹ کشور صادر 
می شد، تصریح کرد: اشتغال فرش دستباف بیشتر از صنعت فوالد و 
ذوب آهن است، اما متاسفانه هنوز جایگاه فرش در کشور مشخص 

نیست.
مدیرعام��ل اتحادیه تولیدکنندگان فرش دس��تباف روس��تایی و 
عش��ایری اصفه��ان تاکید کرد: در ش��رایطی ک��ه آب را از اصفهان 
گرفته ان��د، فرش می تواند جایگزین آن ش��ود و دولت باید در حوزه 

تبلیغات و معرفی فرش دستباف برنامه داشته باشد.

 جمع بندی خسارات قطع اینترنت
در حال انجام است

سازمان تنظیم مقررات خس��ارات واردشده به اپراتورها را 1080 
میلیارد تومان اعالم کرده است و بیشترین خسارت به ایرانسل وارد 
ش��ده اس��ت. محمدجواد آذری جهرمی در گفت وگو با ایسنا، گفت: 
مدیرعامل ش��رکت ملی پس��ت کاهش درآمد ۴0درصدی روزانه را 
گزارش کرده اس��ت. این آمار به معنای آسیب دیدن بخش عمده ای 

از کسب و کارهای کوچک است.
وی ادامه داد: بخش اعظم خس��ارات مربوط به کسب وکارهاست 
که س��ازمان فناوری اطالعات جلس��ات متعددی ب��ا اتاق بازرگانی، 
نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه کسب وکارهای نوپا داشته و در حال 

جمع بندی خسارات آنهاست و به محض تکمیل اعالم می کنیم.
به گزارش ایس��نا، اتصال ایران به شبکه جهانی اینترنت از شنبه 
ش��ب )25 آب��ان(، به دلی��ل ناآرامی های ایجادش��ده در پی اجرای 
طرح اصالح و س��همیه بندی بنزین و به منظور جلوگیری از امکان 

سوءاستفاده های احتمالی از این ابزار ارتباطی قطع شده بود.

قاچاق سیگار نصف شد
جدیدترین آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صنع��ت،  معدن و 
تجارت )صمت( نش��ان می دهد برآورد قاچاق سیگار از 13 میلیارد 
نخ در ش��ش ماهه اول سال گذش��ته به ۶میلیارد و ۹0 میلیون نخ 

رسیده و در این مدت 53.2درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایسنا، طبق آمارها در نیمه اول امسال صادرات سیگار 
با کاهش ۷۶درصدی به 3۶ میلیون نخ رس��یده است. این در حالی 
اس��ت که صادرات س��یگار در شش ماهه اول س��ال گذشته 150 

میلیون نخ بوده است.
در ای��ن م��دت ص��ادرات تنباکو س��نتی و معس��ل نی��ز ۴3.3 و 
۷۷.2درصد کاهش داش��ته اس��ت؛ به طوری که در نیمه اول امسال 

۶3.3 و 3۷.1 تن تنباکو سنتی و معسل صادر شده است.
با این حال صادرات توتون در این مدت بیش از ۹ برابر شده و به 

۹31 تن رسیده است.
همچنین طبق این آمار برآورد مصرف س��یگار تغییری نداشته و 
تولید سیگار در نیمه اول امسال 2۶ میلیارد و ۴۴0 میلیون نخ بوده 
که نس��بت به تولید 1۹ میلیارد و ۶50 میلیون نخ در مدت مش��ابه 

سال گذشته، 3۴.۶درصد افزایش داشته است.
در ای��ن می��ان آمارها نش��ان می دهد که تع��داد واحدهای فعال 
دخان��ی در بخش س��یگار و تنباکو از ۴۷ واحد در ش��ش ماهه اول 

سال گذشته به 58 واحد در نیمه اول امسال رسیده است.
همچنی��ن طبق ای��ن آمار واریزی اش��خاص و ش��رکت ها جهت 
محص��والت دخانی به خزانه در نیمه اول امس��ال نس��بت به مدت 

مشابه در سال گذشته تقریبا دو برابر شده است.

اخبـــار

مع��اون اول رئیس جمهور گفت دش��منان هر روز فش��ار های خ��ود را بر نظام 
اقتصادی ایران افزایش داده و به هر بهانه ای مردم ایران را تحریم کردند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
در همایش روز ملی صادرات ضمن تش��کر از افرادی که در عرصه صادرات تالش 
می کنند، اظهار کرد: هر کس امروز برای کش��ور صادرات انجام دهد فرد ش��ریفی 

است که نیاز کشور را در این مقطع زمانی درک کرده است.
آمریکا به دنبال بهانه برای تغییر دولت ایران

او با تاکید بر اهمیت توجه به موضوع صادرات گفت: حدود دو س��ال از فش��ار 
جدی��د دولت آمریکا علیه مل��ت بزرگ ایران می گ��ذرد؛ آمریکایی ها بعد از توقف 
برجام و ایجاد فضای مناس��ب برای گس��ترش تعام��الت بین المللی با بهانه تغییر 
رئیس جمهور به توافقات و برجام پشت پا زدند که فشار سنگین و بی سابقه ای بر 
ملت وارد کردند. با صراحت اعالم کردند که این جنگی اقتصادی علیه ایران است 

و فشار مضاعفی به ملت ایران وارد خواهد کرد.
 جهانگیری گفت: دش��منان انتظار داشتند این جنگ به فروپاشی اقتصاد ایران 
منجر می شود و هر روز که گذشت فشار ها افزوده می شد؛ در بازه ای دو ساله آمریکا 
و تمام همپیمانان او از هر آنچه که می توانستند ایران را تحریم کردند. حتی زمانی 
که متوجه شدند سازمانی برای تحریم باقی نمانده با موضوع جدید به نام تروریست 

بانک مرکزی را مجدد تحریم کردند.
مع��اون اول رئیس جمه��ور ادامه داد: تمام��ی زمینه هایی که می توانس��ت در 

اقتص��اد ایران تعیین کننده باش��د از جمله نفت مورد تحریم ق��رار گرفت و حتی 
کش��ور های دوست ایران جرأت خرید مستقیم نفت از ایران را ندارند و ما به ناچار 
ب��ه روش های دیگری برای فروش نفت دس��ت می بریم؛ تمام حوزه های مربوط به 
نفت و پتروشیمی تحت تحریم قرار گرفتند. او تصریح کرد: فلزات و صنایع معدنی 
سرمایه بعدی ما بود که آمریکایی ها روی آن دست گذاشتند؛ الکترود های گرافیتی 
از جمله معدود بخش های وارداتی در حوزه فوالد بود که تحریم شد؛ صنعت حمل 
و نقل و تمامی بخش های مربوط به آن مثل بیمه حمل و نقل تحریم شد؛ بانک ها 

و تعامالت مالی ما تحریم شد و همه گلوگاه های تعامالت اقتصادی مصدود شد.
جهانگیری گفت: همزمان با جنگ اقتصادی جنگ روانی ش��دیدی علیه کشور 
ب��ه راه افت��اد تا افکار منفی را بر مردم کش��ور پمپاژ کند؛ این اقدامات مش��کالت 
بس��یاری برای ما به وجود آورد اما اقتصاد ما روی پا ایستاد. فردی که در این فضا 
کاال را صادر کرده و درآمد ناشی از آن را به کشور باز می گرداند چیزی جز رزمنده 
جنگ اقتصادی نیس��ت. معاون اول رئیس جمهور افزود: صعودی ها و آمریکایی ها 
تالش بسیاری برای ایجاد آسیب در اقتصاد کشور می کنند اما شما صادرکنندگان 
توانستند از نظر وزنی 1۶درصد افزایش صادرات داشته باشید؛ درصد منفی ارزشی 
به دلیل ش��رایط خاص کشور است اما بیش از 88 میلیون تن کاال از کشور صادر 

شده است و این نشان از موفقیت ایران و صادرکنندگان دارد.
او تصریح کرد: ش��رایط امروز طبقه متوس��ط و پایین جزو س��خت ترین شرایط 
زندگی در دوران بعد از انقالب اس��ت؛ این ش��وک دومی بود که بر کشور وارد شد 

و تورمی که به وجود آورد کاهش قدرت خرید برای مردم را به همراه داش��ت. ما 
باید هم اقتصاد، تولید، صادرات و اش��تغال کش��ور را مورد توجه قرار دهیم که به 
لطف خدا ش��رایطی بهتر از تصور دش��منان ما دارد و هم به وضع معیشتی مردم 

رسیدگی کنیم.
جهانگیری تاکید کرد: مردم ما این سختی ها را پشت سر گذاشتند اما نگذاشتند 
دش��من حس کند نظام ما در خطر آس��یب قرار گرفته اس��ت؛ ما برای تاب آوری 
در مقاب��ل فش��ار آمریکا باید ه��م در زمینه اقتصادی و هم سیاس��ی و اجتماعی 
چاره اندیش��ی می کردیم. آنچه که می تواند ما را از این مش��کل و دوره به سالمت 
عبور دهد یک اجتماع ملی اس��ت؛ هیچ کس نباید به دنبال فرصت طلبی باش��د و 
تصور کند که فرصتی برای تصفیه حساب به وجود آمده است؛ در شرایط کشور ما 

باید تهدید ها به فرصت تبدیل شود و در اقتصاد این کار را کردیم.
او اجتماع را مهم ترین س��رمایه موردنیاز کش��ور دانس��ت و بیان کرد: انتخابات 
روبه رو می تواند نش��انی از همبستگی ملی باش��د و یک انتخابات مناسب می تواند 

امنیت و سالمت کشور را در آینده تضمین کند.
جهانگیری تصریح کرد: مش��کالت اقتصادی صادرکنندگان را قبول داریم؛ االن 
تمام سازمان ها وظیفه دارند سنگی از جلوی پای صادرکنندگان بردارند و اگر غیر 
از این باشد به فکر کشور نیستند؛ تمام بخش های کشور هزینه دارد و برنامه ریزی 
نامناسب می تواند کشور را وادار به دست بردن در بودجه بانک مرکزی و درنهایت 

ایجاد تورم و مشکل برای مردم شود.

تالش همه جانبه دشمن برای از پا درآوردن اقتصاد ایران

 صادرکنندگان، رزمندگان واقعی جنگ اقتصادی هستند

ریاست انجمن شورای ملی زعفران گفت الزمه توسعه صادرات توجه خاص به 
محصوالت صادرات محور و رفع موانع تولید است.

 به گزارش گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، محس��ن احتشام ریاست 
انجمن ش��ورای ملی زعفران گفت: در دوره رکورد و تحریم کنونی کش��ور، سهم 
کش��اورزی مهم بوده چرا که درآمد و اش��تغال در این بخش متمرکز اس��ت. در 
تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی مثل غالت، زعفران و... دارای مزیت مطلق 

و برخی مزیت نسبی هستیم.
ریاست انجمن شورای ملی زعفران بیان کرد: بسیاری از محصوالت کشاورزی 
در مناطق محروم هستند و باید از آنها حمایت شود. کمک به توسعه محصوالت 
کش��اورزی جزو واجبات اس��ت، چراکه تامین کننده کاالی صادراتی هس��تند و 

تمرکز بر محصوالت صادراتی ابزار مناسب نیاز دارد.

او ادامه داد: صادرات محصوالت کش��اورزی، عالوه بر توجه به افزایش تولید و 
حلقه های فناوری در س��طح بازار جهانی ارزش آفرین اقتصادی و ایجاد اش��تغال 
مول��د را ب��ه دنبال دارد بنابرای��ن حفظ بازارهای صادرات��ی و ارتقای کیفیت در 

توسعه صادرات غیرنفتی مستلزم ایجاد سازمان متخصص دارد.
احتش��ام: اکنون س��ازمان توس��عه تجارت این کار را انجام می دهد که نیاز به 
بودجه دارد. رویه ها در راس��تای س��ازماندهی فرآیند صادراتی نیس��ت و باید در 

این جهت قرار گیرد.
 ریاس��ت انجمن ش��ورای ملی زعفران افزود: بخ��ش خصوصی و دولتی منجر 
به افزایش صادرات می ش��وند. براساس اس��تراتژی هر کشور بودجه هر محصول 

صادراتی باید مشخص و به موقع تامین شود و دولت باید از آن حمایت کند.
او افزود: تصمیمات کارا و موثر در راستای توسعه بهبود کسب و کار مهم است 

که باید عملی ش��ود. در ش��رایط جنگ اقتصادی هستیم؛ الزمه توسعه صادرات 
توجه خاص به محصوالت صادرات محور و رفع موانع تولید اس��ت که توقع داریم 

مشکالت تولیدی رفع شود.
احتش��ام با اش��اره به اینکه تولید و توس��عه صادرات مهم است، گفت: جایگاه 
صادرکنندگان باید مشخص باشد و انتظار داریم جایگاهی در شأن و منزلت آنها 

ایجاد شود. باید با توسعه دیپلماسی سیاسی بازارهای صادراتی را حفظ کنیم.
ریاس��ت انجمن ش��ورای ملی زعفران تش��ریح کرد: تمام برنامه ریزی باید در 
تس��هیل فراوانی ارزی باش��د؛ در فرآیند صادرات محصوالت کش��اورزی ارزی از 
کش��ور خارج نمی شود بلکه ارز به کشور باز می گردد. در شرایط سخت اقتصادی 
فعلی انتظار داریم بس��ته حمایت��ی خاصی به صادرکنن��دگان اختصاص یابد تا 

صادرکنندگان تمایل بیشتری به حضور در بازارهای جهانی داشته باشند.

مدیرکل دفتر صنایع نس��اجی و پوش��اک با بیان اینکه در اجرای برخی مواد 
دس��تورالعمل س��اماندهی بازار پوشاک به مش��کالتی برخورد می کردیم که پایه 
قانونی آن مشخص نبود، گفت تولیدکنندگان در روند تدوین دستورالعمل جدید 

همکاری نمی کنند.
به گزارش تس��نیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت و جلوگیری 
از ورود کاالهای قاچاق به کشور در شهریورماه سال ۹5 دستورالعمل ساماندهی 
عرضه کنندگان پوشاک شرکت های خارجی را تدوین کرد و براساس آن قرار بود 
فروش کاالهای خارجی در سطح بازار مدیریت شود. البته وزارت صنعت سه ماه 
از زمان ابالغ این دس��تورالعمل به فروش��ندگان مهلت داده بود تا اقدامات الزم 
را برای اجرایی ش��دن این دستورالعمل انجام دهند، اما متأسفانه با گذشت بیش 
از س��ه س��ال از ابالغ این دستورالعمل اقدامی از سوی مراجع مربوطه انجام نشد 
و از طرف دیگر واردات پوش��اک خارجی به ویژه قاچاق در س��طح بازار تاکنون 
ادامه یافت. خبرگزاری تس��نیم در قالب پرونده »قاچاق نپوش« به بررس��ی این 

مساله می پردازد.
افسانه محرابی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درخصوص 
وضعیت اجرای دستورالعمل س��اماندهی بازار پوشاک که قرار بود با پیاده سازی 
آن حمایت الزم از تولیدکننده داخلی انجام و بازار پوش��اک خارجی س��اماندهی 

پیدا کند، اظهار داش��ت: دس��تورالعمل ثبت برندها در تاریخ 1۶ شهریورماه ۹5 
توس��ط وزیر وقت ابالغ شد و براساس آن برندهایی که خواستار فعالیت در بازار 

کشور بودند باید یکسری از قوانین را رعایت می کردند.
وی ب��ا بیان اینک��ه در اجرای برخی از مواد این دس��تورالعمل به مش��کالتی 
برخ��ورد می کردیم که پای��ه قانونی آن مش��خص نبود، افزود: ب��ه همین دلیل 
ضرورت اصالح و تکمیل این دس��تورالعمل و داش��تن ی��ک ضوابط و چارچوب 

مشخص براساس کلیه قوانین در همان زمان مطرح شد.
مدیرکل دفتر صنایع نس��اجی و پوشاک تصریح کرد: به نظر می رسد 
در حال حاضر که ما با ممنوعیت واردات پوشاک روبه رو هستیم تدوین 
یک دستورالعمل پخته و مطابق با ضوابط و قوانین کشور و البته روابط 
بین الملل بس��یار راهگشا خواهد بود. به این صورت که با لغو ممنوعیت 
واردات پوش��اک بتوانیم با تکیه بر حمایت از تولید داخلی اقدامات الزم 
برای جلوگیری از قاچاق پوش��اک انجام دهیم و در حال حاضر نیز مواد 
دیگر دس��تورالعمل که مرب��وط به بحث برخ��ورد و ارتقای این صنعت 

است اجرایی شود.
وی ب��ا گالیه از اینکه تولیدکنندگان در روند تدوین این دس��تورالعمل جدید 
هم��کاری نمی کنند، افزود: آنها تصور می کنند وزارت صنعت به دنبال گش��ایش 

واردات پوش��اک اس��ت، در حالی که ممنوعیت به قوت خود باقی خواهد ماند و 
مابق��ی مواد این دس��تورالعمل می تواند در کارگروه نظارت م��ورد پیگیری قرار 

گیرد.
محراب��ی با اعالم اینکه واحدهای پوش��اک و تولیدی  ها فق��ط می گویند به ما 
نقدینگی بدهید و به سایر فعالیت های ما کاری نداشته باشید، گفت: این موضوع 
نش��ان می دهد که آنها تمایلی به اخذ شناسه برای کاالهای خود نداشته و فقط 

معتقدند واردکننده باید این کد را دریافت کند.
وی با تأکید بر اینکه شفافیت در روند تولید و کسب وکار به نفع تولیدکنندگان 
پوشاک است، اظهار داشت: ممکن است رعایت ضوابط در یکی دو سال اول برای 
آنها سخت باشد اما عماًل نتایج مثبتی را برای آنها خواهد داشت. ما باید حمایت 
از تولید را در جهت پایین آوردن قیمت تمام شده و بهره وری باال در اولویت قرار 

دهیم، اما تولیدکننده هم باید در این روند با ما همکاری کند.
محرابی اضافه کرد: ما تمام کارهای شناس��ه دار ش��دن کاالها را انجام دادیم و 
حتی س��امانه آماده و آموزش های الزم ارائه شده بود اما کسی حاضر به دریافت 
این کد نیس��ت، به نحوی که میزان درخواس��ت ها برای دریافت این کد بس��یار 
اندک اس��ت. این در حالی اس��ت که شناس��ه کاال در جهت جلوگیری از قاچاق 

است.

الزمه توسعه صادرات توجه خاص به محصوالت صادرات محور

مدیرکل وزارت صمت: تولیدکنندگان برای تدوین دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق پوشاک همکاری نمی کنند
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اخبار

 ورود به عرصه تأمین ورق های
ساخت بدنه خودرو

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه از دستاوردهای 
این نهاد دستیابی به دانش فنی تولید ورق های موردنیاز برای ساخت 
بدنه خودرو اس��ت، گفت تاکنون ش��رکت های خودروس��ازی داخلی 
ش��ماری از این ورق ها را از س��ازمان جهاد دانشگاهی تهران خریداری 
کرده و همچنان متقاضی هس��تند. به گزارش ایس��نا، دکتر سید علی 
طباطبایی در غرفه مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد ویژه فلزی در 
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی »ایران متافو« با بیان اینکه بیشترین 
فعالیت سازمان جهاد دانشگاهی تهران در دو حوزه نفت و خودرو است، 
اظهار کرد: در حوزه خودرو بحث کاتالیس��ت ها و ساخت مونولیت های 

فلزی از جمله موارد حائز اهمیت است.
وی با اش��اره ب��ه وجود تحریم ها درخص��وص آلیاژهای فلزی گفت: 
باید در ش��رایط کنونی با رفتاری هوشمندانه مانع از بروز خسارت ها و 
تهدیدهای ناشی از تحریم ها شد که در این صورت است که تهدید به 

فرصت تبدیل می شود.
رئیس س��ازمان جهاد دانش��گاهی تهران با اعتقاد به اینکه کشور در 
زمینه آلیاژهای فلزی، نفت و صنعت نیازهای بیشماری دارد، افزود: از 
دیگ��ر مواردی که مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد ویژه فلزی بر 
روی آن فعالیت می کند لوله های مغزی مورد اس��تفاده در حفاری چاه 
نفت است که این طرح یکی از 31 طرح فناورانه جهاد دانشگاهی است 

که از سوی دولت و مجلس به این نهاد واگذار شده است.
طباطبایی با بیان اینکه در ابتدای این طرح از س��وی معاونت علمی 
ریاس��ت جمهوری پشتیبانی شد و طرح و دانش اولیه آن در این نهاد 
ایجاد ش��د، اظهار کرد: بر این اساس در بستر طرح فناورانه لوله مغزی 
نمونه تولی��د و نتایج از صنعت مربوطه گرفته می ش��ود که اگر نتایج 

مثبتی در پی داشت تولید انبوه آن آغاز می شود.
وی اس��تراتژی و رویکرد فناورانه سازمان جهاد دانشگاهی تهران را 
نیاز بازار دانست و گفت: این سازمان همواره می کوشد تا نیازهای بازار 
را شناس��ایی و بر روی پژوهش های موث��ر و مورد نیاز تمرکز کند و با 
دس��تیابی به دانش و فناوری روز دنیا ب��ا تولیدات خود بازار مصرف را 

تأمین کند.

ب  ام  و به  سراغ خودرو های برقی رفت
ب ام و با شرکت خودروساز چینی گریت وال، کارخانه ای جدید در 

چین می سازد که در آن خودروی برقی تولید خواهد شد.
به گزارش گس��ترش نیوز، حاال که ب ام و با ش��رکت خودروسازی 
چینی گریت وال وارد ش��راکت و سرمایه گذاری مشترک شده، خبر از 
برنامه تولید 1۶0 هزار دس��تگاه خودرو در سال را منتشر کرده و قرار 
اس��ت خودروهای برند مینی )از اعضای گروه خودروس��ازی ب ام و( و 

سایر مدل های گریت وال در این کارخانه تولید شوند.
 برای اجرای این برنامه، ۶50 میلیون یورو )معادل ۷1۶ میلیون دالر( 
سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است و طبق این برنامه قرار است که 

تا سال 2022 این کارخانه کامل شود.
مقر اصلی جوینت ونچر ]سرمایه گذاری مشترک[ بین ب ام و و شرکت 
 Zhangjiagang گریت وال در نزدیکی ش��انگهای در محلی ب��ه نام

شکل گرفته و در نهایت 3 هزار نیروی جدید استخدام خواهد کرد.
اوایل ماه نوامبر، شرکت گریت وال موفق شد از سازمان های نظارتی 
در چین اجازه س��اخت کارخانه جدید خودروسازی در کشور چین را 
به دس��ت آورد. در ح��ال  حاضر گریت وال در صدر جدول س��ازندگان 
خودروهای شاس��ی بلند )SUV( و وانت های تجاری است. گریت وال 
که مقر اصلی آن در شهر بائودینگ است یک خودروی برقی مقرون به 

صرفه با برند اورا Ora هم دارد.
ب ام و پا در جای کفش گروه خودروسازی فولکس واگن گذاشته که 
دو کارخانه جدید در سال آینده برای تولید خودروهای برقی در چین 

می سازد که مجموع ظرفیت آنها ۶00 هزار دستگاه است.
شرکت خودروسازی آمریکایی تسال نیز در شانگهای چین کارخانه 
می سازد و قرار است در آن 500 هزار دستگاه خودروی تسال تولید و به 

بازار چین و منطقه عرضه کند.

 خبر مهم رئیس سازمان استاندارد
در حوزه خودرو

پیروزبخ��ت گفت اس��تاندارد، تنها در ح��وزه کاال و خدمات به کار 
نمی آید و همین موضوع باعث ش��ده در س��طح دنیا این موضوع مورد 
بحث قرار گیرد. به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«،  نیره پیروزبخت 
رئیس سازمان استاندارد در آیین تقدیر از واحد های نمونه استان تهران، 
اظهار کرد: اس��تاندارد می تواند به عنوان زیرساخت اقتصادی کشور به 
حساب آید و امید می رود که مشکالت فعاالن اقتصادی، مرتفع شود. او 
با اشاره به اینکه استاندارد، 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: جلسات متعدد شورای  عالی استاندارد کشور به فواصل 
کم برگزار می شود که نشان دهنده اهمیت موضوع استاندارد و اهمیت 
دادن مس��ئوالن به آن است. پیروزبخت تصریح کرد: مباحث خودرو و 

تدوین سند یکپارچگی غذا در شورای  عالی استاندارد به نتیجه رسید.
ای��ن مقام مس��ئول تاکید کرد: اگ��ر بر حضور در س��ازمان جهانی 
استاندارد، کدکس، س��ازمان استاندارد کشور های اس��المی و... اصرار 
داری��م، به دلیل حفظ کیان اقتصادی کش��ورمان و جلوگیری از نفوذ 
اقتصادی بیگانگان است. وی رشد و توسعه اقتصادی کشور های اروپایی 
در اواخ��ر ده��ه ۹0 میالدی را یادآور ش��د و افزود در آن س��ال ها این 
کش��ور ها برای رهایی از مشکالت زیست محیطی و آب مورد استفاده، 
با طراحی اس��تاندارد های جدید، تولید فوالد را در کشورشان محدود و 
تمایل به استفاده از تولیدات کشورمان داشتند. پیروزبخت بر پایه گذاری 
درست صنعتی در همه بنگاه های اقتصادی تاکید کرد و افزود: در حالی 
که در دهه های 80 و ۹0 بسیاری وزارتخانه ها و سازمان ها کارشناسان 
غیرمرتبط با موضوعات را به جلس��ات اس��تاندارد می فرستادند، امروز 
همان ها به اس��تاندارد ها معترضند. وی همچنین بر لزوم اس��تفاده از 
بسته های حمایتی سازمان ملی اس��تاندارد برای تولید تاکید کرد که 
حاصل جلس��ات مختلف این س��ازمان با سازمان ها و بخش خصوصی 
اس��ت. این مسئول، 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.

عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس��المی ب��ر افزایش قیمت 
مولفه های اقتصادی ناش��ی از افزایش قیمت کاالهای اس��تراتژیک مانند 

بنزین تاکید و از طرح دوفوریتی مجلس در جهت مهار تورم خبر داد.
علی گلم��رادی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص طرح 
دوفوریت��ی اخیر مجلس با عنوان ممنوعیت افزایش قیمت کاال و خدمات 
ناش��ی از مدیریت مصرف سوخت اظهار کرد: موضوع عدم افزایش قیمت 
کاال و خدمات ناشی از پرداخت یارانه ها و افزایش قیمت بنزین در جلسه ای 
ب��ا حضور نمایندگان مجل��س و وزرای صنعت، دادگس��تری و مدیرعامل 
تعزیرات حکومتی مطرح شد که نمایندگان مجلس اظهارات و استدالالت 

گفته شده مبنی بر عدم افزایش قیمت ها را غیرکارشناسی دانستند.
وی با تاکید بر اینکه سازوکارهای تعریف شده از جانب نمایندگان دولت 
مبنی بر توس��عه اکیپ های بازرس��ی و نظارتی در جهت کنترل قیمت ها 
موفقیت آمی��ز نخواه��د بود، تصریح ک��رد: افزایش قیم��ت کاالی پایه ای 
و اس��تراتژیک حتما منجر به افزایش قیمت س��ایر مولفه های اقتصادی و 
اجناس موجود در بازار خواهد شد به دلیل اینکه افزایش قیمت بنزین به 

نوعی در قیمت تمام شده همه کاالها اثرگذاری خود را دارد.
نماینده مردم ماهش��هر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسالمی 
با اش��اره به لزوم ارائه طرح ها و لوای��ح مختلف مانند طرح اخیر در جهت 
ممانعت از بروز تورمات افسارگس��یخته افزود: گرانی های ناشی از تغییر و 
تحوالت مولفه های اقتصادی و همچنین افزایش قیمت های غیراخالقی از 
جانب اهل کسب و کار می بایست چاره اندیشی شود؛ این در حالی است که 

گزارشات ارائه شده در جلسه مذکور جامع و اثربخش نبود.
گلمرادی درخصوص اختصاص 100درصدی درآمدهای سوختی تحت 
عنوان یارانه به حس��اب خانوارها گفت: اق��دام دولت در بحث هدفمندی 
مبنی بر توزیع منابع حاصله از محل افزایش قیمت بنزین بین 18 میلیون 
خانوار در قالب دهک های پایین جامعه براساس گزارشات واصله و اظهارات 

مردم تاکنون موفق نبوده است.
وی پرداخت عینی درآمدهای ناشی از تغییر قیمت بنزین به خانوارها را 
یک استراتژی اشتباه دانس��ت و افزود: آفات این روش بیش از مزایای آن 

است و در بهبود وضعیت معیشت مردم تغییری ایجاد نخواهد کرد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در ادامه گفت: افزایش 
نقدینگ��ی در اثر افزایش قیمت کاالی پایه ای مانند بنزین، عمال منجر به 
ش��کل گیری تورم می شود، بنابراین اثربخش��ی بسته های معیشتی بسیار 
پایین است همان گونه که شاهد بروز تنش ها و اعتراضات اجتماعی بودیم.

گلمرادی افزود: مجلس نقش حمایتی خود را از هر ساز و کاری در جهت 
سامان بخش��ی وضعیت بازار و رفاه مردم ایفا خواهد کرد، اما آثار و عواقب 
اتخاذ تصمیمات غلط را با طرح یا لوایح تحکمی به دلیل اثربخشی اندک 

آن نمی توان مدیریت کرد.
وی ب��ا اش��اره به عنوان این ط��رح مبنی بر کنت��رل قیمت ها گفت: به 
دلیل اینکه این طرح درخصوص توجه به وضعیت معیش��تی مردم اس��ت 

نمایندگان همراهی خود را با آن اعالم خواهند کرد.
این نماینده مجلس درخصوص تعیین مشوق برای رانندگان کم مصرف 

تصری��ح کرد: هدف دولت علی رغم ت��الش در جهت ایجاد محدودیت در 
افزایش قیمت ها به دنبال برقراری یک سیستم خودنظارتی و خودکنترلی 
در قال��ب یک کار فرهنگی در س��طح جامعه اس��ت که تاب��ع زمان و یک 

مدل سازی و برنامه ریزی مدون است.
گلمرادی با بیان اینکه ش��اید کاره��ای فرهنگی در کوتاه مدت به نتایج 
مثبت نائل نش��ود، افزود: برای حصول نتیجه بایس��تی مصرف س��وخت، 
هزینه ها و قیمت های تمام شده را مدیریت کرد، اما به دلیل وجود مشکالت 
در مولفه های اقتصادی و بدون در نظر گرفتن آنها نتایج مطلوبی کس��ب 
نخواهیم کرد. وی کاهش مصرف و هزینه های س��وخت را مس��تلزم یک 
ناوگان حمل و نقل عمومی مناس��ب دانس��ت و افزود: افزایش هزینه ها از 
این طریق در این حوزه کنترل می ش��ود، اما اینکه واقعا آیا این سیستم ها 
پاسخگو هستند یا خیر؟ بر روی کاغذ کارها و مفاهیم امیدوارکننده است 
اما در بعد اجرا به دلیل وابستگی با زیرساخت ها و مولفه های متعدد عمال 

با چالش مواجه می شویم.
این عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی درخصوص ایرادات 
وارد بر س��همیه های بنزین تعیین شده گفت: بسیاری از بخش ها از جمله 
جامعه معلوالن، آموزشگاه های رانندگی و آژانس های اتومبیل درخواست 
تجدیدنظر و تعیین سهمیه داشته اند. این طرح افزایش قیمت دولت یک 
کار غیرکارشناس��ی بود که در چند مرحله هم در کمیسیون انرژی و هم 
در صح��ن علنی مورد دف��اع دولت قرار گرفت اما م��ورد موافقت مجلس 

واقع نشد.

مهار تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در سایه طرح دوفوریتی مجلس

شهرداری تهران با هدف افزایش توان مالی رانندگان در راستای کاهش فاصله 
قیمت تعیین شده تاکسی، با تکیه بر منابع مالی شهرداری و در چارچوب ضوابط، 
تس��هیالتی را فراهم کرده که تاکسیرانی با استفاده از تسهیالت قرض الحسنه با 

سود ۴درصد نسبت به اسقاط خودرو و نوسازی تاکسی اقدام کند.
روزنامه آنالین وقایع اتفاقیه، معاون فنی و بهره برداری س��ازمان تاکس��یرانی 
از افزایش تس��هیالت قرض الحسنه نوس��ازی تاکسی های پایتخت به 50 میلیون 

تومان خبر داد.
عل��ی محتش��می پور در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، در مورد تس��هیالت نوس��ازی 
تاکس��ی های پایتخت با بیان اینکه در شهر تهران 25 هزار تاکسی فرسوده فعال 
هس��تند، گفت: متاسفانه در س��ال های اخیر به علت عدم تامین منابع مالی الزم 
و همچنین کاهش تولید و تحویل خودروها مطابق با اس��تاندارد تاکس��ی، شاهد 

روند افزایش تاکسی های فرسوده در سطح شهر هستیم.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت رانندگان تاکسی در نوسازی تاکسی های فرسوده 
گفت: در س��ال های اخیر تحریم های ظالمانه موجب بره��م خوردن بازار تعادل 
خ��ودرو و افزایش قیمت آن ش��د؛ به گونه ای که افزای��ش قیمت خودرو بر توان 
رانندگان تاکس��ی و حتی بخش خصوصی تاثیر منفی گذاش��ت و آنها موافق به 

نوسازی نشدند.
محتشمی پور افزود: ش��هرداری تهران با هدف افزایش توان مالی رانندگان در 
راستای کاهش فاصله قیمت تعیین شده تاکسی، با تکیه بر منابع مالی شهرداری 
و در چارچوب ضوابط، تس��هیالتی را فراهم کرده که تاکس��یرانی با اس��تفاده از 
تسهیالت قرض الحسنه با سود ۴درصد نسبت به اسقاط خودرو و نوسازی تاکسی 

اقدام کند.
معاون فنی س��ازمان تاکس��یرانی با تاکی��د بر اینکه براب��ر هماهنگی به عمل 
آمده با همکاری صندوق کارآفرینی امید و ش��رکت ایران خودرو تس��هیالت به 

تاکس��یرانان از ۴0 میلی��ون تومان به 50 میلیون ب��رای خرید پژو ۴05 افزایش 
یافته اس��ت، گفت: برهمین اس��اس  رانندگان تاکس��ی که مالک بوده و دارای 
پروانه معتبر تاکسیرانی هس��تند، می توانند برای نوسازی تاکسی خود  به دفاتر 
هماهنگی تاکسیرانان مراجعه کرده و نسبت به  ثبت نام رسمی نوسازی تاکسی 
اقدام کنند و بعد از آن نیز معاونت نوس��ازی پس از بررس��ی درخواس��ت مالکان 

تاکسی، برای آنها معرفی نامه نوسازی صادر می کند.
وی در م��ورد دغدغه رانندگان تاکس��ی در مورد زمانبر بودن فاصله اس��قاط 
تاکس��ی فرسوده و دریافت تاکسی جدید که معموال چندماه زمان می برد، گفت: 
این مش��کل حل شده است به گونه ای که بعد از ثبت نام و تامین منابع بالفاصله 
خودرو تحویل نمایندگی می شود و در همان روز رانندگان می توانند تاکسی های 
فرس��وده خود را به مراکز اس��قاط تحوی��ل دهند و بدون ف��وت وقت به چرخه 

خدمت رسانی به مردم بازگردند.

دبیر اتحادیه موسس��ات توریس��تی و اتومبیل کرایه تهران درخصوص میزان 
سهمیه تعیین ش��ده برای اتومبیل های کرایه اظهار داشت سهمیه تعیین شده به 
میزان 200 لیتر برای رانندگان اتومبیل های کرایه که از مناطق چهارگانه تهران 

عزیمت می کنند کفاف فعالیت های این صنف را نمی دهد.
به گزارش خبرخودرو، علی محمدی بر لزوم افزایش س��همیه بنزین موسسات 

اتومبیل کرایه و وضعیت نابسامان بیمه رانندگان تاکید کرد.
وی با اش��اره به اثرگذاری قیمت س��وخت بر نرخ کرایه ها گف��ت: اتحادیه در 
ح��ال حاضر میزان کرایه ها را افزایش نداده اس��ت و درخصوص س��همیه بنزین 
تعیین ش��ده در جلس��ات متعدد درخواس��ت افزایش آن را مطرح کرده ایم و در 

انتظار تصمیمات جدید دولت در این زمینه خواهیم بود.
دبیر اتحادیه موسس��ات توریس��تی و اتومبیل کرایه تهران درخصوص میزان 

اس��تقبال مردم از اتومبیل های کرایه افزود: با توجه به افزایش چند برابری نرخ 
تاکسی های اینترنتی در مقایسه با گذشته و در برخی ساعات شبانه روز، استقبال 

مردم از آژانس های اتومبیل افزایش یافته است.
محم��دی درخصوص وضعی��ت بیمه رانندگان آژانس ه��ای اتومبیل گفت: در 
دولت دهم بودجه ای برای بیمه رانندگان در نظر گرفته شده بود و پس از آن در 
۴ تا 5 سال گذشته در برابر صورت های ارسالی اتحادیه به اتاق اصناف با فقدان 

بودجه مواجه شده ایم.
وی با اشاره به پوشش50درصدی رانندگان اتومبیل کرایه از سوی بیمه تامین 
اجتماعی در گذش��ته افزود: در چند سال اخیر با بازنشستگی یا خروج رانندگان 
از فعالیت در آژانس های اتومبیل این مقدار ریزش داش��ته اس��ت اما جایگزینی 

برای رانندگان جدید صورت نگرفته است.

دبی��ر اتحادیه موسس��ات توریس��تی و اتومبی��ل کرایه تهران یک��ی دیگر از 
دغدغه های فعلی رانندگان را موضوع لوازم یدکی دانس��ت و افزود: ش��رکت های 
تعاونی در ش��رایط فعلی نوسان قیمت و کمبود لوازم، به مانند گذشته خدماتی 
ارائه نمی دهند. در گذشته اتحادیه لوازم یدکی موردنیاز را از کارخانجات تحویل 
می گرف��ت و با قیمت نازل تر در اختیار رانندگان قرار می داد اما در حال حاضر با 
روند صعودی تقاضا، افزایش چند برابری قیمت و وجود قطعات تقلبی و نامرغوب 

شرایط تغییر کرده است.
محمدی در پایان خاطرنش��ان کرد: اتحادیه تاکنون درخواست های خود را در 
جه��ت بهبود وضعیت رانندگان اتومبیل ه��ای کرایه در واحدهای مربوطه مطرح 
کرده اس��ت و تمام س��عی خود را در ای��ن زمینه خواهد کرد اما تا رس��یدن به 

وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.

طرح تعویض تاکسی فرسوده با 5۰ میلیون وام

سهمیه بنزین تعیین شده کفاف فعالیت آژانس ها را نمی دهد
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عبدالرضا مجدالدین، مدیرکل دفتر هماهنگی، صنعت و بازار اعالم 
کرد با توج��ه به همکاری نزدیک صورت گرفت��ه با مجموعه وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، مراکز علمی و دانش��گاهی مراجعه کننده 

به »هفتمین دوره نمایش��گاه تجهیزات و 
مواد آزمایشگاهی ایران ساخت« می توانند 
از 10 ت��ا ۴0درص��د یارانه خری��د مواد و 

تجهیزات آزمایشگاهی برخوردار شوند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
عبدالرضا مجدالدین، قائم مقام نمایش��گاه 
تجهی��زات و م��واد آزمایش��گاهی ای��ران 
ساخت با اش��اره به آمار فروش تجهیزات 
در ششمین دوره نمایشگاه، از ارسال نامه 
اطالع رس��انی به کلیه مراکز دانش��گاهی 
از  خری��د  فرآین��د  درخص��وص  کش��ور 
هفتمین دوره نمایش��گاه تجهیزات و مواد 

آزمایشگاهی ایران ساخت خبر داد.
وی با بیان اینکه در شش��مین دوره نمایش��گاه تجهیزات تاکنون 
ح��دود 110 میلیارد تومان فروش محصول اتفاق افتاده که بیش از 

25درصد این مبلغ را معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به 
عنوان »یارانه« به دانش��گاه ها و مراکز علمی داده اس��ت، گفت: در 
مجموع محصوالت ساخت ایران طی شش دوره برگزاری نمایشگاه، 
نزدی��ک به 500 میلی��ارد تومان فروش 
داش��ته و تجهی��زات و م��واد موردنی��از 
دانش��گاه ها از ای��ن طریق تأمین ش��ده 

است.
 مدی��رکل دفت��ر هماهنگ��ی دان��ش، 
صنعت و بازار معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری با اش��اره به اقدامات 
تعام��ل  ایج��اد  ب��رای  صورت گرفت��ه 
بیش��تر می��ان دانش��گاه و زیس��ت بوم 
دانش بنیان کش��ور، اظهار ک��رد: در این 
خصوص به منظور حمایت از ش��رکتهای 
دانش بنیان و فناور حاضر در نمایش��گاه 
در س��ال رون��ق تولی��د در جهت تحقق 
اقتص��اد دانش بنیان، برای به روزرس��انی و تأمین نیازهای تجهیزات 
آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی، تسهیالت 

ویژه ای در نظر گرفته شده است.

ای��ران با انتش��ار نزدی��ک 50000 مقاله در س��ال 2018 در جایگاه 
پانزدهم جهان قرار گرفت.

ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، هرچند همواره 
تاکید می ش��ود که باید آس��یب های مقاله 
گرایی را در نظر گرفت، اما انتش��ار مقاالت 
علمی معتبر و قابل اس��تناد، در نش��ریات 
معتب��ر علم��ی دارای ضری��ب تأثی��ر باال، 
یک��ی از ش��اخص های س��نجش دانش در 
کشورهای مختلف محسوب می شود. ایران 
توانس��ته است با انتش��ار نزدیک 50000 
مقاله در س��ال 2018 در جایگاه پانزدهم 

جهان قرار گیرد.
»ضریب تأثیر« یکی از شناخته شده ترین 
ضرایب کیفیت مجالت اس��ت که س��االنه 
توسط موسس��ه ISI منتش��ر می شوند. با 
وجود معرفی ضرایب علم س��نجی گوناگون 

مانند شاخص هرش، آیگن فاکتور و ... همچنان محققان تالش می کنند 
کارهای برجسته خود را در نشریات با ضریب تأثیر باالتر منتشر کنند.

در س��ال 2018 میالدی بیش از 2 میلیون و ۶80 هزار مس��تند در 

پایگاه داده WOS منتش��ر شده است. از این تعداد، 2 میلیون و ۴35 
ه��زار و 53 مقال��ه )حدود ۷5درصد کل مس��تندات( به عن��وان مقاله 
)Article و Review( ثبت شده اند. کشور ایران در این سال با انتشار 
ح��دود 50000 مقاله در جایگاه پانزدهم 
جه��ان قرار گرفته اس��ت. این رتبه بندی 
براس��اس تعداد کل مقاالت منتشرش��ده 

است .
درواقع بررسی های بیشتر این مقاله ها 
نشان می دهد، ۶۹12 )حدود 1۴درصد( 
مقاله از کش��ور ایران در سال 2018 در 
نشریات با ضریب تأثیر باالتر از ۴ منتشر 
ش��ده اند. با توجه به اهمیت انتشار مقاله 
در نش��ریات دارای ضریب باالتر از ۴ ، از 
این حیث جمهوری اس��المی ایران حائز 
رتبه 21 جهانی انتشار مقاله در نشریات 

با ضریب تاثیر بیش از ۴ است.
از ای��ن تعداد، 82 مقاله نیز در نش��ریات با ضری��ب تأثیر باالتر از 15 
منتش��ر ش��ده اند که ۶1مقاله از آنها در نشریات با ضریب تأثیر باالتر از 

20 منتشر شده اند.

انتشار نزدیک به 5۰۰۰۰ مقاله در سال ۲۰۱8دانشگاه ها تا 4۰درصد یارانه خرید »تجهیزات و مواد آزمایشگاهی« دریافت می کنند

دبیر کارگروه تخصصی بذر و اندام تکثیری گیاهان دارویی 
در کش��اورزی اولین قدم برای تولید هر محصولی وجود بذر و اندام 
تکثیری مناسب است. بذر اندامی از گیاه است که برای توالی نسل در 

آخرین مرحله از حیات گیاه تولید می شود.
ب��ا توجه به نقش اس��تراتژیک حجم تولیدات کش��اورزی در امنیت 
غذای��ی ملت ها، بذر و کیفی��ت آن در دهه های اخیر اهمیت دوچندان 

یافته اس��ت. زیرا بذر محل انتقال 
ریخته ژنتیکی و کلیه صفاتی است 
که آن گیاه در خود مس��تتر دارد. 
هرچه ب��ذر از نظر خلوص ژنتیکی 
خالص تر باش��د، محصول به دست 
آمده دارای کیفی��ت بهتر و ارزش 

اقتصادی بیشتری است.
ب��ا توجه به اهمی��ت علمی این 
موضوع در س��تاد توس��عه علوم و 
فن��اوری گیاه��ان دارویی و طب 
ایرانی، کارگروهی ب��ه عنوان بذر 
و ان��دام تکثیری، تش��کیل ش��ده 
اس��ت. فعالی��ن عرص��ه گیاه��ان 
داروی��ی ب��رای افزای��ش کمی و 
کیفی محص��ول و حضور فعال در 
بازار داخلی و جهانی  نیاز مبرم به 
بذر مناس��ب دارند و این کارگروه 
ک��ه از متخصصی��ن و چهره های 
علمی این حوزه  تش��کیل ش��ده 
هماهنگی  ایج��اد  وظیفه  اس��ت، 
بین بخشی و راهنمایی و راهبری 
فعالین گیاه��ان دارویی در بخش 
بذر و ان��دام تکثی��ری را برعهده 

گرفته است.
در روال ج��اری، وزارت جه��اد 
تامین  اصل��ی  متولی  کش��اورزی، 
ب��ذر و س��ایر نهاده ه��ای موردنیاز 
تولیدکنندگان در بخش کشاورزی 

از جمله در حوزه گیاهان دارویی اس��ت.  با این همه با توجه به اینکه 
پس از تش��کیل س��تاد توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب 
ایرانی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یک جهش کمی و 
کیفی قابل توجه در حوزه گیاهان دارویی به وجود آمده است، الجرم، 
این س��تاد نمی توانس��ت به موضوع مهمی همچون ب��ذر نیز بی تفاوت 

باشد.
بر این اس��اس در کارگروه بذر و اندام تکثیری، کارشناسان خبره ای 
از مراک��ز علمی حض��ور دارند و عالوه بر آن از کلیه مس��ئولین بخش 
اجرای��ی دولتی در این حوزه دعوت می ش��ود تا در کنار فعالین بخش 
خصوصی در این کارگروه حضور یابند تا با همرس��انی نظرات هر س��ه 
ضلع: دانشگاه، فعالین بخش خصوصی و مسئولین دولتی، یک خروجی  

بهره ور و پیشرو حاصل شود.
با توجه به نقش بذر در امنیت غذایی کشور، الزم است تا زیست بوم 

تخصصی این حوزه با حضور ش��رکت های فناور و دانش بنیان توس��عه 
یابد. بذری که توس��ط تولیدکنندگان گیاه��ان دارویی در حال حاضر 
اس��تفاده می ش��ود، به دلیل فقدان ارقام ژنتیکی اصالح  شده اصطالحاً 
ب��ه » توده گیاهان دارویی«  معروف اس��ت که فاق��د خلوص ژنتیکی 
مناس��ب اس��ت. لذا انجام فعالیت های مربوط به اصالح و معرفی ارقام 
گیاه��ان دارویی به ویژه برای گیاهان بومی و س��ازگار با ش��رایط آب 
و هوای��ی کش��ورمان از س��وی 
موسس��ات تحقیقات��ی مربوطه 
در وزارت جه��اد کش��اورزی و 
س��ایر مراکز ذی ربط احس��اس 
می ش��ود. به همی��ن خاطر فعال 
گریزی از اس��تفاده از بذر توده 
ناخالص گیاهان دارویی نیس��ت 
هرچند با اتخ��اذ تدابیری چون 
خالص س��ازی  و  سلکس��یون 
فیزیکی اولیه و فرآوری و عرضه 
آن در بس��ته بندی های مناسب 
می ت��وان کیفیت بذور مذکور را 

ارتقا بخشید.
پرس��ش این اس��ت ک��ه چرا 
دانش بنیان  ش��رکت های  بای��د 
و فع��االن بخ��ش خصوصی به 
حوزه ب��ذر ورود کنند و توجیه 
این مس��ئله چگونه  اقتص��ادی 
اس��ت؟ باید گفت ک��ه با توجه 
ب��ه ارزش افزوده بس��یار باالیی 
که  فناوری ه��ای نوظهور حوزه 
اصالح و تهیه بذر به همراه دارد، 
شرکت های  بین المللی فعال در 
حوزه بذر از حاش��یه سود بسیار 
قابل توجهی برخوردار هس��تند. 
مض��اف ب��ر ای��ن وابس��تگی به 
واردات ب��ذر از خارج از کش��ور، 
آس��یب ها و مالحظاتی دارد که 
از منظر اقتصادی و پدافند غیرعامل قابل بررس��ی و واکاوی است. لذا 
زمینه بس��یار مناسبی برای ورود و فعالیت شرکت های دانش بنیان در 
این عرصه بکر در کشور فراهم است تا از یکسو با توسعه کمی و کیفی 
فعالیت های مربوطه در زمینه اصالح، فرآوری و عرضه اس��تاندارد بذور 
کش��اورزی به ویژه گیاهان دارویی به توسعه فناورانه تالش های جاری 
کمک کنند و از س��وی دیگ��ر از مزیت های اقتصادی ف��راوان در این 

زمینه بهره مند شوند.
در سطح جهانی گردش مالی تجارت بذر از مرز میلیاردها دالر عبور 
کرده است، ش��رکت های دانش بنیان و فناور عالقه مند، باید بدانند که  
این حوزه از توجیه اقتصادی بس��یار مناسبی برخوردار است و معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و س��تاد توس��عه عل��وم و فناوری 
گیاهان دارویی و طب سنتی نیز همواره از فناوری های نوظهور حمایت 

کرده است.

گـوگل کـه پیش  از  ایـن نیـز در ارتباط بـا اتهام زیـر پا گذاشـتن قوانیـن ضدانحصار 
)آنتی تراسـت( با جریمه کمیسیون اروپا مواجه شـده بود، بار دیگر زیر ذره بین تحقیقات 

این کمیسیون قرار گرفته است.
بـه گزارش زومیت، کمیسـیون اروپـا تحقیقات دربـاره  جمع آوری و اسـتفاده گوگل از 
اطالعـات کاربران را آغاز کـرد. هرچند بازرسـان قوانین آنتی تراسـت در اروپا به  تازگی 
گوگل را با جرایم نقدی بی سـابقه ای نقره داغ کرده اند، همچنان درباره  اینکه گوگل چگونه 
اطالعـات کاربرانش را جمع آوری کرده و چه اسـتفاده ای از آنها برده اسـت، نگرانی هایی 
جدی وجود دارد. به  همین  دلیل، بازرسـان با تعدادی از شرکت هایی تماس گرفته اند که با 

گوگل توافق تبادل اطالعات داشته اند تا بررسی کنند آیا در ازای تبادل اطالعات با گوگل، 
پولی دریافت کرده اند یا خیر.

در ابتدا، کمیسیون اروپا قصد دارد درباره  اطالعات مربوط به سرویس های جست وجوی 
محلـی، تبلیغـات آنالین، سـرویس های هـدف تبلیغات آنالیـن، سـرویس های الگین و 

مرورگرهای وب تحقیق کند، اما احتمال دارد حوزه های دیگر نیز بررسی شوند.
براسـاس گزارش خبرگزاری رویترز، بازرسان قصد دارند بفهمند گوگل به دنبال چه نوع 
اطالعاتی بوده و از این اطالعات چگونه استفاده کرده است و در نهایت، این اطالعات برای 

شرکت ها چقدر ارزشمند بوده اند.

فناوری نوظهور بذر و پدافند غیرعامل
فضل اهلل صفی خانی

گوگل به  دلیل جمع آوری اطالعات کاربرانش زیر ذره بین تحقیقات کمیسیون اروپا قرار دارد

دریچــه

همزم��ان ب��ا »گردهمایی فناورانه س��ازمان ها، صنای��ع، ش��رکت های دانش بنیان و 
اس��تارت آپ های حوزه آب، خشکس��الی، فرسایش و محیط زیس��ت« 10 تفاهم نامه و 
دو قرارداد همکاری میان بازیگران این زیس��ت بوم امضا ش��د.  این گردهمایی ۹ و 10 
آذرماه میزبان بخش��ی از فعاالن زیس��ت بوم حوزه آب، خشکس��الی، فرسایش و محیط 
زیس��ت ش��د. مدیران، فعاالن، شرکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ های این حوزه در 
آخرین روز این رویداد به همت س��تاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و 
محیط زیس��ت معاونت علمی و فناوری دور هم جمع ش��دند تا شاهد امضای قرارداد و 
تفاهم نامه ها باش��ند. نادرقلی ابراهیمی، دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، 
فرس��ایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارزش این قرارداد 

و تفاهم نامه ها را 50 میلیارد تومان دانست.

۱۲ قرارداد و تفاهم نامه همکاری در 
حوزه آب امضا شد

سه شنبه
12 آذر 1398

شماره 1443
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معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از بدو تاسیس به دنبال تحریک 
بازار محصوالت ایرانی و افزایش کشش بازار فناوری در کشور است؛ بازاری که 

می تواند اقتصاد کشور را تحولی اساسی دهد.
 به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
زیس��ت بوم فناوری و نوآوری که در کشور ایجاد 
ش��ده است توانسته نقش��ی تاثیرگذار در معرفی 
محص��والت دانش بنی��ان ایرانی داش��ته باش��د؛ 
زیست بومی که به مدد آن دانش بنیان های ایرانی 

توانستند مجالی برای عرض اندام بیابند.
در ای��ن زیس��ت بوم، اقدام��ات ترویجی کمک 
موثری برای ایجاد کش��ش ب��ازار این محصوالت 
اس��ت. یکی از ای��ن اقدامات ترویج��ی برگزاری 
نمایش��گاه هایی برای نمایش و معرفی محصوالت 
دانش بنیان اس��ت. نمایش��گاه تجهی��زات و مواد 
آزمایشگاهی ایران ساخت یکی از این نمایشگاه ها 

است که آخرین روزهای آذرماه امسال برگزار می شود.
نمایش��گاهی که هفت سال اس��ت ماموریت معرفی محصوالت ایران ساخت 
به بازار را به عهده دارد و در ش��ش دوره پیش��ین توانس��ته بازار خوب و قابل 

توجه��ی برای محصوالت دانش بنیان در حوزه های مختلفی مانند »نفت، گاز و 
پتروش��یمی«، »برق، الکترونیک، نرم افزار«، »عمران و ساختمان«، »مکانیک، 

شیمی و متالورژی« و »کشاورزی و محیط زیست« ایجاد کند.
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
همانند سال های گذشته و در تعامل و همکاری 
نزدی��ک ب��ا وزارت علوم، تحقیق��ات و فناوری، 
نس��بت به برگزاری »هفتمین دوره نمایش��گاه 
تجهیزات و مواد آزمایش��گاهی س��اخت ایران« 
همزمان با بیس��تمین نمایش��گاه دستاوردهای 
پژوه��ش، فناوری و فن بازار کش��ور اقدام کرده 
است. براساس س��طح بندی محصوالت بخشی 
از مبل��غ خرید تجهیزات و مواد آزمایش��گاهی 
س��اخت ایران، توس��ط مراکز علمی و پژوهشی 
دولتی بی��ن 10 تا ۴0درصد تا س��قف معینی 

مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
ستاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری یکی از ستادهایی 
اس��ت که از حضور ش��رکت های دانش بنیان فعال در ای��ن عرصه در هفتمین 

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت حمایت می کند.

با توجه به رش��د جمعیت و افزایش تراکم جمعیت در کالنش��هرها به 
خصوص شهر تهران، تقاضا برای س��فرهای درون شهری هر روز افزایش 

می یابد.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، حمل ونقل عموم��ی به ویژه مترو به 
عن��وان یک ناوگان قابل اطمین��ان و به موقع 
بهترین گزینه برای پاس��خ به نی��از روزافزون 
سفرهای درون شهری افزایش ظرفیت ناوگان 

مترو امری غیرقابل اجتناب است.
همچنین مطابق برآوردهای صورت گرفته، 
کالنشهر تهران تا سال 1۴02 نیازمند 1050 
واگن جدید است. در این راستا از چندین سال 
پیش مذاکرات گوناگون با س��ازندگان متعدد 
انجام ش��ده و برخی از آنها منج��ر به قرارداد 
نیز ش��ده است، اما به دلیل نوع همکاری های 
مبتنی بر تامین مالی خارجی، دستاورد قابل 

توجهی در زمینه انتقال تکنولوژی و س��اخت داخل برای کش��ور نداشته 
است. با توجه به شرایط خاص به وجود آمده و نیاز روزافزون پیش رو به 
واگن جدید و همچنین مطابق با ماده 5۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی 

بر الزام بر بومی س��ازی 85درصد واگن مترو در داخل کشور، شرکت های 
دانش بنیان با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به 

طرح مساله و برداشتن گام های موثر در این زمینه کرده اند.
مجموع��ه ای از ش��رکت های دانش بنیان 
شامل »تام لکوموتیو آریا«، »مدیریت انرژی 
نوآور افق )مانا(«، »جهاد دانشگاهی«، »فن 
ژنراتور« و چندین شرکت دیگر با همکاری 
یکدیگر اقدام به طراحی و س��اخت سیستم 
ران��ش به عن��وان قلب مح��رک واگن مترو 
کردند. این کنسرسیوم توانسته است با تکیه 
به دانش و توان داخلی قسمت های مختلف 

سیستم رانش را طراحی کنند.
یکی از مهم ترین اجزای سیس��تم رانش 
MCM اس��ت که در این راس��تا ش��رکت 
مانا با همکاری ش��رکت ت��ام لکوموتیو آریا 
ب��ه عن��وان یکی از ش��رکت های فع��ال در 
زمینه سیستم های رانش قطار توانسته است با اتکا بر ظرفیت های علمی 
دانش��گاهی و تجربیات موجود، نمونه اولیه سیستم MCM موردنیاز در 

خطوط مترو تهران را توسعه دهد.

قلب تپنده واگن مترو »ایران ساخت« شددستاورد دانش بنیان های دیجیتال به نمایش درمی آید

رئی��س دانش��گاه پیام ن��ور خراس��ان رضوی با اش��اره ب��ه اینکه 
کارآفرین��ی باید به عنوان مکمل در کنار آموزش قرار بگیرد، گفت 
یکس��ری حساسیت  در این زمینه وجود دارد مبنی بر اینکه رسالت 
ما کارآفرینی نیس��ت بلکه آموزش اس��ت، اما در ح��ال حاضر این 

موضوع باید جزء رسالت ما قرار بگیرد.
عزی��زاهلل نژادعل��ی ب��ا حض��ور در تحریری��ه خبرگزاری ایس��نا، 
درخصوص ارتباط صنعت با دانش��گاه اظهار کرد: یکی از جنبه های 
مس��اله بی اعتم��ادی صنعت به دانش��گاه اس��ت. در ح��ال حاضر 
دانش��گاهیان توقع دارند که صنعت به دنبال آنان باش��د در حالی 
که ما دانش��گاهیان باید آستین باال زده و پای کار صنعت و کارگر 
باشیم. در گذشته نمی توانستیم ارتباط زیادی با صنعت برقرار کنیم 
اما بعد از تش��دید تحریم ها شاهد اس��تقبال صنعت از دانشگاهیان 
هس��تیم و صنعت به دنبال ما آمده و ای��ن امر یکی از فرصت های 

مثبت تحریم هاست.
وی درخص��وص تع��داد اعضای هی��أت علمی دانش��گاه پیام نور 
خراس��ان رضوی گفت: در اس��تان 20۷ عضو هی��أت علمی ثابت، 
ش��ش استاد، کمتر از 20 نفر دانشیار و سایر افراد استادیار هستند 
همچنین بیش از هزار م��درس مدعو وجود دارد که یا عضو هیأت 
علمی دانش��گاه های دیگر هستند و یا به صورت آزاد با ما همکاری 

می کنند.
رئیس دانش��گاه پیام نور خراس��ان رضوی در رابطه با برنامه های 
دانش��گاه پیام نور برای کارآفرینی دانش��جویان اظهار کرد: چندین 
س��ال اس��ت که در این زمینه کارهایی آغاز ش��ده اما روند کندی 
را س��پری می کن��د. در ای��ن زمین��ه آیین نامه هایی وج��ود دارد و 
کمیته هایی تحت این عنوان ایجاد ش��ده است. یکسری حساسیت  
در این زمینه وجود دارد مبنی بر اینکه رسالت ما کارآفرینی نیست 
بلکه آموزش اس��ت اما در حال حاضر این موضوع باید جزء رسالت 
ما قرار بگیرد و در این راس��تا دانش��گاه پیام نور ب��رای اولین بار در 
کل کش��ور تفاهم نامه همکاری با کانون عالی کارفرمایان و معاونت 
روس��تایی را امضا کرده و تاکنون جلساتی نیز برگزار شده است. در 
نظر داریم تا دانشجویان را به سرعت به سمت صنعت هدایت کنیم.

وی افزود: در نظر داریم موقعیت کاری را برای دانشجویان فراهم 
کنیم تا در این زمینه آموزش ببینند همچنین به دنبال این هستیم 
تا عالوه بر اس��اتید، صنعتگران نیز وارد عرصه آموزشی شوند تا یک 
بازآموزی علمی نیز برای صنعتگران ایجاد ش��ود و اساتید دانشگاه 
نیز بتوانند دانش خود را به روز کنند. تاکنون در این زمینه کارهایی 
انجام ش��ده اما به دنبال این هس��تیم تا این کار را در کل کش��ور 

اجرایی کنیم و آن را به قانون تبدیل کنیم.
رئیس دانشگاه پیام نور خراس��ان رضوی تصریح کرد: کارآفرینی 
بای��د به عنوان مکم��ل در کنار آموزش قرار بگی��رد. برای این کار 
نمی توانی��م الگویی را به صورت کش��وری اقتب��اس کرده و اجرایی 
کنیم بلکه فارغ التحصیالن ابتدا باید تقاضای همکاری خود را اعالم 

کنند تا به حوزه های مرتبط معرفی شوند.
نبود پارکینگ از معضالت دانشگاه پیام نور خراسان رضوی است

وی در رابطه با مش��کل پارکینگ دانش��گاه پیام نور مشهد اضافه 
کرد: یکی از معضالت ما در دانش��گاه موضوع پارکینگ اس��ت. در 
حال حاضر یک زمین تقریبا ۶ الی ۷هزار متری در کنار دانش��گاه 
وجود دارد که از مس��کن و شهرس��ازی خریداری ش��ده اس��ت اما 
ش��هرداری زمین را به جای دیگری واگذار کرده اس��ت و به  لحاظ 

شهرس��ازی مش��کالتی را ایجاد کرده. این عوامل س��بب شده که 
دانشگاه پیام نور با 10 هزار دانشجو فاقد پارکینگ باشد.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی عنوان کرد: در حال حاضر 
شهرداری این اجازه را به ما داده که دانشجویان ماشین خود را در 
این زمین پارک کنند، اما ما اجازه ایجاد هیچ گونه س��رپناهی برای 
آن نداریم و این امر س��بب ش��ده که تاکنون س��رقت هایی در این 
مکان انجام ش��ود. هرچه به ش��هرداری می گوییم که این زمین از 
مسکن و شهرسازی خریداری شده در جواب می گویند که نقشه ها 

تفاوت پیدا کرده و این زمین مال شهرداری است.
راه ان��دازی کتابخانه الکترونیک در دانش��گاه پیام نور خراس��ان 

رضوی
نژادعلی در رابطه با انتقاد دانش��جویان دانش��گاه پیام نور مشهد 
نس��بت به کوچک و به روز نبودن کتابخانه دانشگاه گفت: کتابخانه 
بخش زیادی از کتاب های خود دانشگاه را شامل می شود و عالوه بر 
کتابخانه فیزیکی، کتابخانه الکترونیک نیز وجود دارد که دانشجویان 
می توانند کتاب های موردنیاز خود را از طریق آن دانلود کنند. علت 
راه اندازی کتابخانه الکترونیک، صرفه جویی و حذف کاغذ اس��ت و 
تجربه من این است که رغبت افراد به کتاب های الکترونیک بیشتر 
از کتاب های کاغذی اس��ت به همین دلیل س��رمایه گذاری زیادی 

برای تهیه کتب کاغذی و توسعه کتابخانه نمی شود.
رئیس دانش��گاه پیام نور خراس��ان رضوی با اشاره به این موضوع 
که سرفصل های کتاب، در کتب دانشگاه پیام نور بیش از ۹0درصد 
رعایت می ش��ود، تصریح کرد: نگارش کتاب ها در دانشگاه ما شکل 
خاصی دارد و کارگروه خاصی برای این کار شکل گرفته و کتاب ها 
در سایت مرکزی اعالم می شود همچنین نگارش کتاب ها به شکل 

تیمی انجام می شود.
وی درخصوص علت فقدان رش��ته روزنامه نگاری در مقطع ارشد 
در دانش��گاه پیام نور مش��هد اضافه کرد: بنده این قول را به ش��ما 
می دهم که در صورت وجود پتانس��یل این رشته در دانشگاه، حتما 
این موض��وع را پیگیری کنم زیرا تاکنون برنام��ه ای در این زمینه 
وجود نداش��ته است و در وهله اول باید یک هیأت علمی برای این 

رشته وجود داشته باشد.
رئیس دانش��گاه پیام نور خراسان رضوی در رابطه با تعداد اعضای 
هیأت علمی آقا و خانم و نسبت آن با یکدیگر تصریح کرد: اعضای 
هی��أت علمی عمدت��ا آقایان هس��تند و به نظر من عل��ت آن این 
اس��ت که در گذش��ته آمار مردان تحصیلکرده  بیشتر بوده است و 
نظ��ر ش��خصی بنده نیز این اس��ت که معموال بار مال��ی خانواده با 
مردان اس��ت. همچنان که بار مس��ئولیت تربیت فرزندان عمدتا با 

خانم هاست.
نژادعلی افزود: این تعادل در آینده برقرار خواهد شد زیرا در حال 
حاضر تع��داد تحصیلکرده های خانم افزای��ش یافته اما در کنار آن 
فرصت ها نسبت به گذش��ته کمتر شده است. به طور کلی تعصبی 
ب��رای عضویت زنان در هیأت علمی وج��ود ندارد و مالک انتخاب، 
ارزیابی علمی افراد اس��ت. در کنار این مس��ائل باید به این موضوع 
نی��ز توجه کرد که در فرهن��گ ما معم��وال  روال اینگونه بوده که 
خانم ها بیش از آنکه به دنبال تحصیل باش��ند، به سمت خانه داری 
حرک��ت می کردند و مواردی چون تربیت فرزند و همس��رداری نیز 
محدودیت های��ی را ب��رای آنان ایج��اد می کرد، البت��ه این موضوع 

کارشناسی شده نیست و صرفا نظر شخصی بنده است.

گوگل توافق تبادل اطالعات داشته اند تا بررسی کنند آیا در ازای تبادل اطالعات با گوگل، 
پولی دریافت کرده اند یا خیر.

در ابتدا، کمیسیون اروپا قصد دارد درباره  اطالعات مربوط به سرویس های جست وجوی 
محلـی، تبلیغـات آنالین، سـرویس های هـدف تبلیغات آنالیـن، سـرویس های الگین و 

مرورگرهای وب تحقیق کند، اما احتمال دارد حوزه های دیگر نیز بررسی شوند.
براسـاس گزارش خبرگزاری رویترز، بازرسان قصد دارند بفهمند گوگل به دنبال چه نوع 
اطالعاتی بوده و از این اطالعات چگونه استفاده کرده است و در نهایت، این اطالعات برای 

شرکت ها چقدر ارزشمند بوده اند.

کمیسـیون اروپـا در ایمیلی بـه رویتـرز می گوید: این کمیسـیون به عنوان بخشـی از 
تحقیقـات اولیه خـود درباره  اقدام گوگل برای جمع آوری و اسـتفاده از اطالعات کاربران، 

پرسشنامه هایی ارسال کرده و این تحقیقات هنوز در حال انجام است.
گوگل نیز ضمن ابراز موافقت ضمنی با انجام تحقیقات کمیسیون اروپا گفته است:

ما از اطالعات کاربران خود فقط برای ارائه  خدمات مفیدتر و تبلیغات مناسـب تر به آنها 
اسـتفاده می کنیم و کاربران گوگل می توانند هر زمانی اطالعات خود را مدیریت یا منتقل 
یا حذف کنند. این موضوع برای گوگل بسیار اهمیت دارد؛ به  همین  منظور، ما به همکاری 

با کمیسیون اروپا یا دیگر سازمان ها ادامه خواهیم داد.

کارآفرینی باید جزء رسالت دانشگاه قرار بگیرد

گوگل به  دلیل جمع آوری اطالعات کاربرانش زیر ذره بین تحقیقات کمیسیون اروپا قرار دارد

یادداشـت

براس��اس ابالغیه ای دس��تگاه قضا، س��تاد اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی قوه 
قضائیه )دادگستری اس��تان ها( و کانون های کارآفرینی در استان ها موظف به برگزاری 
نشست های تخصصی در راستای شناسایی مشکالت کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان 
ش��دند. به گزارش ایسنا، براساس پیگیری های س��ازمان ملی کارآفرینی ایران در هفته 
جهانی کارآفرینی و توجه دستگاه قضا، کلیه کانون های کارآفرینی استانی موظف شدند 
با هماهنگی دادگستری ها و دبیرخانه های ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی و با حضور 
کارآفرینان، اس��تارت آپ ها، شرکت های دانش بنیان  و کسب وکارهای مبتنی بر نوآوری، 
نشست های تخصصی برگزار شود و با شناسایی و احصای موانع و مشکالت، نتیجه را به 
صورت مس��تمر به دبیرخانه مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 

قوه قضائیه گزارش کنند. 

برپایی نشست های تخصصی برای شناسایی 
چالش های شرکت های دانش بنیان



اگر دنیای کس��ب و کار فقط یک درس مهم برای کارآفرینان داش��ته باشد، باید 
به ناپایداری وضعیت ش��رکت ها اشاره کرد. اگر در دوران میانسالی به سر می برید، 
به احتمال زیادی اکنون دیگر خبری از ش��رکت های مشهور در دهه ۹0 نیست. در 
حقیقت بسیاری از شرکت های بزرگ و تاثیرگذار در آن زمان دیگر فعالیت چندانی 
ندارن��د. حوزه تبلیغات نیز ش��رایطی مانند دنیای کس��ب و کار دارد. در این حوزه 
ش��رکت های زیادی به عنوان غول های تبلیغاتی س��یطره روزافزونی پیدا کرده اند، 
با این حال به مرور زمان س��طح نفوذ و تاثیرگذاری ش��ان کم شده است. تایید این 
دیدگاه با نگاهی به وضعیت ش��رکت هایی نظیر MySpace، AOL و نپس��تر به 

سادگی امکان پذیر خواهد بود. 
ام��روزه وقتی از دنیای تبلیغات دیجیتال صحبت می کنیم، نادیده گرفتن گوگل 
و فیس بوک به عنوان دو غول بزرگ امکان ناپذیر اس��ت. این دو شرکت در طول دو 
دهه اخیر به طور مداوم بر سطح تاثیرگذاری شان در زندگی افراد و به طور مشخص 
بخش تبلیغات افزوده اند. اگر یک برند قصد تبلیغات دیجیتال داش��ته باشد، بدون 
تردید همکاری با گوگل و فیس بوک جزو نخس��تین انتخاب ه��ای آن خواهد بود. 
همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد، ثبات شرکت ها در دنیای کسب و کار امری 
نادر است. این نکته در مورد حوزه تبلیغات نیز به خوبی قابل مشاهده است. گوگل 
و فیس بوک با تمام سرمایه گذاری های عظیم شان به شدت از یک وضعیت پایدار و 
قابل اطمینان فاصله دارند. بدون تردید اکنون این دو برند بزرگ سلطه انکارناپذیری 
بر دنیای تبلیغات دارند. براس��اس گزارش رویترز س��هم گوگل و فیس بوک از تمام 
تبلیغات دیجیتال نزدیک به ۶0درصد اس��ت. این آمار بیانگر اندکی رشد در سهم 
این دو غول دیجیتال در حوزه تبلیغات است بنابراین ادعای کاهش تاثیرگذاری آنها 
عجیب به نظر خواهد رسید. به منظور بیان دقیق تر این موضوع باید به کاهش نرخ 
رش��د گوگل و فیس بوک در افزایش سهم شان از بازار تبلیغات دیجیتال اشاره کرد. 
این نرخ رش��د در طول چهار س��ال اخیر به طور مداوم کاهش یافته است، بنابراین 

صحبت از سلطه آنها در بازار تبلیغات دیجیتال محل شک و تردید است. 
وقتی ما در تالش برای نمایش کاهش تاثیرگذاری و نفوذ دو ش��رکت بزرگ در 
حوزه تبلیغات هستیم، باید نکات قابل توجهی در زمینه این امر بیان کنیم. به ویژه 
در م��ورد گوگل و فیس بوک این امر اهمیت بیش��تری دارد. امروزه هیچ کس بدون 
دلی��ل و آمار دقیق چنین ادعایی را قبول نخواهد کرد، بنابراین در ادامه چند نکته 
مهم درخص��وص کاهش نقش آفرینی و تاثیرگذاری گ��وگل و فیس بوک در حوزه 

تبلیغات دیجیتال مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
رشد حیرت انگیز آمازون در حوزه تبلیغات

ورود آمازون به حوزه کس��ب و کار و رشد سریع اش همگان را غافلگیر کرد. این 
امر در مدت زمان بس��یار کوتاهی روی داد. به همین خاطر بسیاری از کارشناس ها 
منتظر کاهش س��ریع روند رشد این خرده فروشی آنالین و حذفش از بازار کسب و 
کار بودند. نکته جالب اینکه آمازون نه تنها ورشکست نشد، بلکه روز به روز سهمش 

از بازار کسب و کار بیشتر شد. 
حضور آمازون در زمینه تبلیغات دیجیتال به اندازه کافی برای گوگل و فیس بوک 
خطرناک هس��ت. مدیران آمازون از س��ال گذشته برنامه نمایش محتوای تبلیغاتی 
در سایت ش��ان را اجرایی کرده اند. این کار س��ود بس��یار مناسبی برای این شرکت 
در مقیاس جهانی به بار آورده اس��ت. نرخ رشد تبلیغاتی آمازون در مقایسه با سال 
گذش��ته 50درصد است. بی تردید این نرخ رشد توجه بسیاری از کارشناس ها را به 
خود جلب خواهد کرد. اگرچه سهم آمازون از بازار تبلیغات دیجیتال ۹درصد است، 
اما به سرعت رشد سهم این خرده فروشی پیش بینی ها در مورد کاهش نقش گوگل 

و فیس بوک را تقویت می کند. 
گوگل و فیس بوک تا پیش از مواجهه با آمازون اغلب رقبای محدود و منطقه ای 
داشتند. بدون شک رقابت با رقبای منطقه ای برای برندهای بزرگ بسیار ساده تر از 
رقابت با غولی همانند خودشان است. مسئوالن گوگل و فیس بوک به همین خاطر 
در مواجه��ه با آمازون شناس��ه های قوی از بی برنامگی نش��ان داده اند. بدون تردید 
فرآیند تبلیغاتی گوگل و فیس بوک در طول س��ال های آتی توس��عه زیادی خواهد 
یافت. نکته مهم در این میان برنامه خالقانه آمازون برای توس��عه س��طح تبلیغات 
دیجیتال در پلتفر مش است. اگر روند رشد آمازون همینطور ادامه داشته باشد، به 
زودی شاهد کاهش سهم مشترک گوگل و فیس بوک از بازار تبلیغات دیجیتال به 
زیر 50درصد خواهیم بود. این نکته به ویژه برای فیس بوک اهمیت زیادی دارد. این 
پلتفرم در طول چند س��ال اخیر با اتهامات زیادی در زمینه نقض حریم خصوصی 
کاربران و درز اطالعات آنها مواجه بوده اس��ت بنابراین از دس��ت دادن منبع درآمد 
تبلیغاتی در مقیاس گس��ترده فش��ارهای مالی روزافزونی بر ای��ن برند وارد خواهد 

ساخت. 

توسعه فناوری و کاهش نقش گوگل و فیس بوک
توس��ع فناوری های نوین همیشه به سود شرکت های فعال در این حوزه نیست. 
مثال بارز این امر در مورد فناوری بالک چین قابل مشاهده است. توسعه این فناوری 
نقش واسطه ای پلتفرم هایی نظیر گوگل و فیس بوک در فرآیند طبقه بندی اطالعات 
ش��خصی کاربران را دستخوش تغییر ساخته اس��ت. وقتی این پلتفرم ها دسترسی 
کاملی به اطالعات مربوط به کاربران شان نداشته باشند، امکان ترغیب برندها برای 
همکاری تبلیغاتی نیز وجود نخواهد داش��ت، بنابراین برندهای مختلف به س��وی 

فرآیندهای دیگری در زمینه بازاریابی و تبلیغات خواهند رفت.
یکی از جایگزین های اصلی الگوی تبلیغات با همکاری برندهای بزرگ نظیر گوگل 
و فیس بوک مربوط به تبلیغات محلی اس��ت. این ش��یوه نیازمند اس��تفاده از بانک 
اطالعاتی غول های حوزه IT نیست، بنابراین ما شاهد روند کاهش وابستگی برندها 
به گوگل و فیس بوک خواهیم بود. همچنین باید به توسعه پلتفرم های رقیب برای 
گوگل و فیس بوک نیز توجه داشت. شاید تا همین پنج سال پیش صحبت از رقیب 
جدی برای فیس بوک بی معنا بود، با این حال اکنون بسیاری از پلتفرم های مشابه در 

زمینه تبلیغاتی با فیس بوک و حتی گوگل رقابت دارند. 
راهکار پیش روی گوگل و فیس بوک برای حفظ نقش ش��ان در دنیای تبلیغاتی 
آنالین بسیار دشوار است. آنها باید دست به انتخابی پیچیده برای حفظ جایگاه شان 
بزنن��د. بر این اس��اس آزاد س��ازی گردش اطالع��ات در س��رورهای دارای ویژگی 
بالک چین باید در دس��تور این دو غول دیجیتال قرار گیرد. پیامد نخس��ت این امر 
کاهش سطح دسترسی این دو شرکت به اطالعات کاربران شان است بنابراین دیگر 
گزینه هایی نظیر شخصی س��ازی دقیق محتوای تبلیغاتی از لیست خدمات گوگل 
و فیس بوک حذف خواهد ش��د. خوش��بختانه فناوری بالک چین تم��ام امکانات و 
درهای پیش روی برندها را مسدود نمی کند. در این زمینه استفاده از فناوری هوش 
مصنوع��ی ضروری خواهد بود. این فناوری در بس��یاری از پلتفرم ها و نرم افزارهای 
تبلیغاتی کاربرد دارد. به این ترتیب با قطع دسترسی گوگل و فیس بوک به اطالعات 
مس��تقیم کاربران اهمیت تحلیل محتوای تولی��دی کاربران اهمیت می یابد. مزیت 
اصلی گوگل و فیس بوک در اینجا دسترسی به بسترهای سرویس های مختلف شان 
است. همانطور که مشاهده می کنیم، آینده تاثیرگذاری گوگل و فیس بوک در این 
بخش با دشواری های بسیار زیادی رو به روست بنابراین تحلیل وضعیت این دو برند 
به سادگی ممکن نیست. ادامه تاثیرگذاری گوگل و فیس بوک منوط به تصمیم گیری 

هوشمندانه و سریع برای تحول وضعیت شان خواهد بود. 
رسوایی در زمینه سرقت اطالعات کاربران

وقتی ش��رکت ها به دامنه وس��یعی از اطالعات کاربران دسترسی دارند، همیشه 
امکان س��رقت اطالعات یا دس��ت کم سوءاس��تفاده از آنها وجود دارد. ما در طول 
س��ال های اخیر به ط��ور مداوم اخباری مبنی بر فروش اطالعات کاربران از س��وی 
فیس ب��وک و دیگ��ر غول های ح��وزه فناوری ش��نیده ایم. این اخبار ب��ه طور کلی 
س��طح اعتماد کاربران به گوگل و فیس بوک را کاهش داده اس��ت. گوگل نیز مانند 
فیس بوک درگیر شایعات و اخبار مختلفی مبنی بر فروش مداوم اطالعات کاربران 
به س��رویس های امنیتی یا برندهای دیگر است. در چنین فضایی دیگر رقبا با ارائه 
تضمین های مختلف برای رعایت حریم شخصی کاربران فرصت جلب نظر گسترده 
را دارند. به این ترتیب آینده برندهای فعال در زمینه تبلیغات دیجیتال بسیار روشن 

خواهد بود. 
بدون شک غلبه بر شرایط دشوار گوگل و فیس بوک نیازمند اقامات سریع است. 
خوشبختانه هر دو این شرکت ها اقدامات سریعی برای بازیابی اعتماد مشتریان انجام 
داده اند. نکته مهم در این زمینه دشواری جلب دوباره اعتماد کاربران است. وقتی ما 
عملکرد منفی در یک زمینه داش��ته باشیم، خاطره آن تا سال ها در ذهن مخاطب 
باقی خواهد ماند. نکته مهم در این میان س��طح باالی خدمات گوگل و فیس بوک 
اس��ت بنابراین شاید این نکته تا حدی مانع کاهش شدید نقش این دو غول حوزه 
دیجیتال در دنیای تبلیغات شود.  فیس بوک در طول سال های اخیر تحت فشارهای 
بی س��ابقه برای ابهام زدایی از روند فعالیتش بوده است. رسوایی های اخیر در زمینه 
س��رقت اطالعات و فروش غیرقانونی داده های کاربران برای فیس بوک بسیار گران 
تمام شده است. کاهش شدید سطح اعتماد کاربران به خوبی در روند حدف اکانت 
بس��یاری از آنها قابل مشاهده است. برس��اس برآورد خبرگزاری رویترز حجم ضرر 
رسوایی های اخیر فقط در سال 2018 نزدیک به 5 میلیارد دالر بوده است. همچنین 
باید نقش اعمال محدودیت های قانونی بر فعالیت فیس بوک را نیز مدنظر داش��ته 
باشیم. این امر به طور مشخص موجب تردیدهای بیشتر و تشدید جو بی اعتمادی 

نسبت به این برند خواهد شد. 
ظهور رقبای تازه

فعالیت در حوزه تبلیغات دیگر محدود به یک یا دو برند مشخص نیست. از زمان 
توسعه فناوری اینترنت به صورت عمومی در زمینه شبکه های اجتماعی فیس بوک 
پیش��تاز بوده است. این امر به طور مش��ابه در مورد خدمات گسترده آنالین گوگل 

قابل بیان است. بنابراین گوگل و فیس بوک قدرت های سنتی دنیای آنالین محسوب 
می ش��وند. این امر در آمار کاربران پرش��مار هر کدام از آنها به خوبی نمایان است. 
فیس بوک علی رقم مواجهه با مشکالت گسترده هنوز هم نخستین شبکه اجتماعی 
از نظر تعداد کاربران فعال است. اینستاگرام به عنوان نزدیک ترین تعقیب کننده نیز 
به عنوان زیرش��اخه فیس بوک فعالیت دارد بنابراین تهدید جدی متوجه فیس بوک 
در زمینه تعداد کاربران نیس��ت. همین امر به طور دقیق پیرامون گوگل نیز صحت 
دارد. آنها سال ها بهترین خدمات در زمینه سرویس های ایمیل و موتور جست وجو 
را ارائه کرده اند. توسعه سایر بخش های جانبی کسب و کار آنها نیز در همین راستا 
قابل ارزیابی است بنابراین شهرت روزافزون شان تاثیر انکارناپذیری در کاهش سطح 

رقابت های موجود خواهد داشت.
نکت��ه مهم درخصوص روند فعالیت گوگل و فیس بوک ظهور رقبای تازه اس��ت. 
امروزه ش��بکه های اجتماعی بس��یار زیادی در سراسر دنیا مشغول فعالیت هستند. 
تیک تاک به عنوان مهم ترین ش��بکه اجتماعی نوظهور توجه بس��یاری از کاربران 
سراس��ر جهان را جلب کرده است. توس��عه سریع تیک تاک در میان کاربران نسل 
ج��وان جهت گیری برنده��ای مختلف برای هم��کاری تبلیغاتی با ای��ن پلتفرم را 
دوچندان کرده است. ما به طور معمول انتظار درآمد تبلیغاتی از یک پلتفرم آنالین 
تازه تاسیس را نداریم بنابراین تیک تاک نوعی استثنا در این ماجرا محسوب می شود. 
بدون شک رقابت فیس بوک با ش��بکه های اجتماعی دیگر ارتباط مستقیمی به 
گ��وگل ندارد. ش��بکه اجتماعی گوگل پالس از همان ابت��دا جذابیت چندانی برای 
کاربران نداش��ت بنابراین تمرکز اصلی گوگل بر روی تقویت سرویس دهی گسترده 
در زمینه تبلیغات وب و به ویژه تبلیغاتی در گوشی های همراه است. در این زمینه 
خرده فروشی والمارت با رونمایی از برنامه اش برای راه اندازی تبلیغات درون برنامه ای 
بس��یاری از استراتژی های گوگل را دچار شوک کرده است. والمارت تا پیش از این 
همکاری تبلیغاتی گوگل محس��وب می شد. بنابراین گوگل با مدیریت تبلیغاتی در 
اپ و سایت رسمی این برند درآمد مطلوبی به دست می آورد. جهت گیری والمارت 
ب��رای قطع همکاری با گوگل ش��کاف درآمدی قابل توجهی ب��رای این برند فراهم 
می کند. مدیریت این شکاف به دلیل حجم باالی همکاری های مشترک کار چندان 

ساده ای نخواهد بود. 
فقدان ایده پردازی خالقانه

بخش پایانی تحلیل من از وضعیت گوگل و فیس بوک مربوط به بحث ایده پردازی 
خالقانه است. بدون شک این دو غول دیجیتال به دلیل ایده های نوآورانه شان موفق 
به جلب نظر مخاطب هدف شده اند بنابراین ادامه روند تعامل سازنده آنها با کاربران 
آنالین در گرو تداوم ایده پردازی خالقانه شان خواهد بود. شاید در نگاه نخست روند 
ایده پردازی خالقانه گوگل و فیس بوک کامال آشکار به نظر برسد، با این حال اندکی 

تامل بیشتر زاویه دید بهتری به ما خواهد داد. 
ظهور پلتفرم هایی نظیر اسپاتیفای و نت فلیکس با ایده های جذاب در زمینه پخش 
موسیقی و محتوای تصویری به صورت آنالین خدمات گوگل را تضعیف کرده است. 
بدون تردید گوگل فرصت مناسبی برای تبدیل یوتیوب به پلتفرمی مانند نت فلیکس 
داشت، اما بسیار دیر به فکر اجرای آن افتاد بنابراین نت فلیکس به طور کامل ایده 
موردنظر را تصاحب کرد. در مورد ایده اس��پاتیفای نیز گوگل در تالش برای تبدیل 
سرویس Google Music به چنین ابزاری بود. در اینجا نیز اقدام دیرهنگام گوگل 

موجب از دست رفتن یکی از شانس های بزرگ شد. 
ماجرا در مورد فیس بوک به ش��دت بدتر است. این برند در طول سال های اخیر 
اغل��ب نوآوری های خ��ود در زمینه خدمات به کارب��ران را از دیگر پلتفرم ها تقلید 
کرده اس��ت. به عنوان مثال بخش اس��توری تقلید کاملی از اس��نپ چت محسوب 
می ش��ود. یکی از انتقادات اصلی به روند توسعه فیس بوک اتکا بر پیشینه موفق اش 
به جای تالش برای توس��عه پایدار روند فعالیت خویش محس��وب می شود. این امر 
در قالب هایی نظیر خرید اینس��تاگرام نمایان می شود. بدون تردید اینستاگرام یکی 
از ایده ه��ای ج��ذاب برای تبدیل فضای ش��بکه های اجتماعی به محیطی عکس و 
فیلم محور است. بسیاری از کارشناس ها در عمل انتظار اجرای چنین ایده ای از سوی 
فیس بوک را داش��تند، با این حال فیس بوک خیلی دیر به فکر اس��تفاده از این الگو 
افتاد بنابراین در عمل به جای اجرای چنین ایده ای به فکر خرید امتیاز اینستاگرام 
افتاد. بدون ش��ک ادامه چنین روندی برای گوگل و فیس بوک به ش��دت اعتبار و 
شهرت شان نزد کاربران را تهدید خواهد کرد بنابراین باید سرمایه گذاری بیشتری بر 

روی حوزه  توسعه و تحقیقات از سوی هر دو آنها صورت گیرد. 
ب��دون تردید فقط زمان آین��ده حوزه تبلیغات دیجیتال را روش��ن خواهد کرد. 
بحث های مطرح در این مقاله برای روشن سازی فضای تبلیغات دیجیتال و آینده اش 
بود. از نظر من گوگل و فیس بوک توانایی بازیابی نقش و تاثیرگذاری شان در حوزه 
تبلیغات را دارند. این امر در گرو ش��ناخت درست تهدید های پیش روی و انتخاب 

استراتژی های کاربردی برای مقابله با آنها خواهد بود. 
adage :منبع

اسپاتیفای در قامت ناجی اسنپ چت

مهم ترین درس بازاریابی این اس��ت که اگر رش��د خود را متوقف سازید، 
محک��وم به نابودی خواهید بود. درواق��ع هر برندی باید در تالش برای ارائه 
خدمات بیشتر باشد. در غیر این صورت جایگاه فعلی خود را به رقبای خود 
خواهد داد. مثال بارز این امر را می توان ش��بکه اجتماعی اسنپ چت دانست 
که در چند ماه اخیر با مش��کالت فراوانی مواجه بوده اس��ت. درواقع تا قبل 
از س��ه ماه گذش��ته، این ش��بکه را به عنوان رقیب اصلی اینستاگرام تلقی 
می کردند، با این حال نوآوری های صورت گرفته از سوی مدیران اینستاگرام 
با س��کوت و عدم اتفاق تازه از سوی مدیران اسنپ چت همراه بوده است، با 
این حال همکاری با برند اس��پاتیفای که به عنوان محبوب ترین اپلیکیش��ن 
در زمینه موسیقی محسوب می شود، باعث شده است تا بار دیگر اسنپ چت 
در مس��یر صعودی خود قرار گیرد. بر طبق آن کاربران قادر خواهند بود تا 
موس��یقی موردنظر خود را به صورت مستقیم با دوستان خود در اسنپ چت 
نیز به اشتراک گذارند. با این حال این اقدام تنها یک مرهم موقتی محسوب 
می ش��ود. علت این امر به این خاطر اس��ت که این قابلیت مدتی قبل برای 
فیس بوک و اینس��تاگرام نیز فعال ش��ده بود و در حال حاضر فیس بوک در 
فکر طرحی برای رقابت مستقیم با اسپاتیفای نیز است. به همین خاطر نیز 
اگر اس��نپ چت خواهان بازگش��ت به روزهای اوج خود و کاهش اختالف با 
رقیبای اصلی اس��ت، باید به دنبال تداوم اقدامات جدید خود باشد. درواقع 
اگرچه باید اسپاتیفای را به عنوان ناجی اسنپ چت معرفی کرد، با این حال 
اگر اقدامات جدی از س��وی مدیران این ش��بکه صورت نگیرد، بدون ش��ک 
ش��اهد بحرانی جدی و حتی خارج شدن این ش��بکه از دور رقابت خواهیم 
ب��ود. تحت این ش��رایط باید دید با توجه به نزدیک ش��دن به روزهای آخر 
س��ال، واکنش مدیران این ش��بکه که تا مدتی قبل آمارهای شگفت آوری را 

به ثبت رسانده، چه است.
business۲community :منبع

کوکاکوال: روی خوبی ها تمرکز کنید
آژانس خالقیت SANTO کمپین »آنچه به اشتراک می گذاریم، از همه 

چیز قوی تر است« را به کارگردانی »پوچو منتاستی« راه اندازی کرد.
کریس��مس امس��ال، تحت عنوان خالقانه »آنچه به اشتراک می گذاریم از 
همه چیز قوی تر اس��ت«، کوکاکوال از نگاه بابانوئل به کریس��مس نگاه و ما 
را تش��ویق به کش��ف این موضوع می کند که در همه افراد خوبی و مهربانی 
پی��دا می ش��ود و نباید به تفاوت ها اندیش��ید. این کمپین کل��ی و یکپارچه 
همه مس��ائل مربوط به فصل تعطیالت، از آماده سازی های اولیه گرفته تا فرا 

رسیدن سال نو را دربر می گیرد.
ما همه عاش��ق بابانوئل هس��تیم اما اگر از زاویه دیگری به او نگاه کنیم، 
بابانوئل هم انس��ان است و البته جایزالخطا. او نیز ممکن است کارهای بدی 
از عبور از مرزهای کشف نشده گرفته تا شکستن درب ها و ورود ناخوانده به 
خانه ها را انجام دهد، اما ما هرگز متوجه این ویژگی های بد او نمی شویم زیرا 
تصمیم می گیریم که خصوصیات خوب او را ببینیم. با راه اندازی این کمپین، 
کوکاکوال الهام بخش مردم برای تمرکز بر روی نقاط مثبت و مش��ترک بین 
افراد می ش��ود. باید ب��ر روی چیزهایی تمرکز کرد که م��ا را دور هم جمع 

می کنند و کمتر به موضوعاتی پرداخت که ما را از هم جدا می کنند.
کمپین فوق ش��امل یک آگهی بازرگانی تلویزیون��ی به نام »قبول کردن 
بابانوئل«، محصول شرکت فیلم س��ازی »Blue Films«، تحت کارگردانی 

»پوچو منتاستی« می شود.
mbanews :منبع

اپل: شادی کنار غم
آگه��ی تبلیغات��ی جدید اپل به نام »س��ورپرایز« بر روی عش��ق، فقدان، 

اهمیت خانواده و البته آیپد تاکید می کند.
اپل با یک فیلم تبلیغاتی مخصوص کریسمس به دنیای تبلیغات بازگشت 
و اگرچه به هیچ وجه عجیب نیس��ت، اما نس��خه 201۹ آن »سورپرایز« نام 

دارد.
 TBWA Media این فیلم س��ه دقیق��ه ای، محصول آژانس تبلیغات��ی
Arte Lab و به کارگردانی مارک مالوی، یک خانواده را در حالی به تصویر 
می کش��د که مادربزرگ اخیرا فوت کرده اس��ت و پدربزرگ همچنان در غم 

فقدان همسرش می سوزد.
دو دخت��ر بچ��ه پدربزرگ را در گوش��ه ای تنها یافتن��د و از آیپد او برای 
خوش��حال کردنش به��ره بردن��د. همچنین آنه��ا در قالب ی��ک دورهمی 

خانوادگی و دلگرم کننده شرایطی خاص را برای او فراهم آوردند.
در ای��ن آگه��ی تبلیغاتی هر بار ک��ه یکی از والدین برای س��اکت کردن 
دخترها، آیپد را به آنها می دهند، با خود فکر می کنند که دخترها مش��غول 

تماشای فیلم یا بازی می شوند اما واقعیت چیز دیگری است.
در ای��ن آگه��ی تبلیغاتی می بینیم ک��ه آیپد چگونه می تواند نس��ل های 
مختل��ف را با ه��م پیوند دهد. نوه ها و پدربزرگ هر س��ه از آیپد اس��تفاده 
می کنن��د. صب��ح روز کریس��مس دختربچه ها به پدربزرگ خ��ود یک دفتر 
دیجیتالی را هدیه می دهند که ش��امل ویدئوهایی از او در کنار همس��رش 
می ش��ود. س��رانجام این پیام احساس��ی به بیننده انتقال پی��دا می کند که 
حت��ی با وجود فوت مادربزرگ، جمع گ��رم و صمیمی خانواده همچنان در 

کریسمس پابرجا است.
mbanews :منبع
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اگر بخواهیم مهم ترین اقدام در زمینه بازاریابی دیجیتال را نام ببریم، بدون شک 
ویدئو-ها با اختالفی فاحش در صدر قرار خواهند گرفت. علت این امر به این خاطر 
است که آنها قادر به تحت تاثیر قرار دادن حداکثری حواس مخاطبان هستند. برای 
مثال یک عکس در بهترین حالت ممکن تنها قادر خواهد بود تا بینایی مخاطب را 
به صورت کامل درگیر کند. در رابطه با فایل های صوتی نیز داستان به همین شکل 
ب��وده و تنها قوه ش��نوایی افراد تحت تاثیر قرار خواه��د گرفت، با این حال ویدئو ها 
ترکیبی از همه چیز محس��وب می شوند. به همین خاطر نیز ضروری است تا مورد 
توجه برندها قرار گیرند با این حال نحوه فعالیت در این زمینه نیز کامال تعیین کننده 
بوده و الزم اس��ت تا در بازار به ش��دت رقابتی، کیفیت کار باالیی را داش��ته باشید. 
برای رس��یدن به این هدف، قبل از توجه به مسائلی نظیر انتخاب بهترین لنز برای 
تصویربرداری، ضروری است تا نسبت به بهترین نوع از ویدئو ها برای اقدامات تجاری، 
به آگاهی الزم دست پیدا کرده باشید. در همین راستا به بررسی 10 نوع از بهترین 

ویدئو ها برای بازاریابی دیجیتالی، خواهیم پرداخت. 
۱-نمایش فرهنگ سازمانی شرکت 

ای��ن امر که فرهنگ کاری ش��رکت خود را معرفی ک��رده و آن را به عاملی برای 
تفاوت خود با سایرین تبدیل کنید، بدون شک اهمیت بسیار باالیی را خواهد داشت، 
با این حال صحبت کردن در رابطه با این موضوع، ابدا مخاطب را جذب نخواهد کرد. 
برای مثال شما می توانید یک مقاله در رابطه با فرهنگ کاری تیم خود تهیه کنید، 
با این حال افراد تا زمانی که آن را با چش��مان خود نبینند، به اطمینان الزم دست 
پیدا نخواهند کرد. در این رابطه نمایش غیرمستقیم، بهترین حالت ممکن خواهد 
ب��ود. برای مثال به جای این امر که از تمامی کارمندان خود مصاحبه بگیرید، تنها 
کافی است تا از آنها در حین انجام کار خود فیلم گرفته و توضیحات الزم را به آن 
اضافه کنید، با این حال فراموش نکنید که شما باید همه چیز را به نمایش درآورید. 
برای مثال نحوه جشن گرفتن پس از کسب یک موفقیت و یا رو به رو شدن با یک 
مش��کل، نه تنها اقدام ش��ما را جذاب تر خواهد کرد، بلکه مخاطب را نیز به این باور 
نزدیک تر خواهد کرد که ش��ما با آنها صداقت کافی را داش��ته و برندی قابل اعتماد 
محسوب می ش��وید. در این رابطه فراموش نکنید که شما باید در تدوین فیلم های 
خود نیز دقت عمل کافی را داشته باشید. درواقع بسیاری از موارد ممکن است ضبط 
شود، با این حال شما باید یک استاندارد زمانی را نیز رعایت کنید. به همین خاطر 
برخی از موارد بدون اهمیت را حذف کرده و برخی دیگر را با اقدامی نظیر افزایش 

سرعت پخش آن، به نمایش درآورید. 
۲-آموزش رایگان 

واقعیت این است که علت اصلی بسیاری از عدم خرید ها، به علت ناآگاهی  است 
که به عدم احس��اس نیاز تبدیل ش��ده است. تحت این ش��رایط آموزش بسیاری از 
مطالب مرتبط با حوزه کاری خود، می تواند مش��وق خوبی برای خرید حداکثری از 
س��وی مخاطبان باشد. همچنین فراموش نکنید که افراد همواره نسبت به مطالب 
مفید و آموزش هایی که برای شان بار مالی را به همراه نداشته باشد، واکنش بسیار 
خوبی را داشته و این امر خود می تواند به شهرت بیشتر برند شما منجر شود، با این 
حال نحوه تدریس نیز بس��یار مهم است و برای مثال برخی از افراد تصور می کنند 
که باید درست به مانند یک کالس درس رفتار کرده و در تالش برای ایجاد دوستی 
با مخاطبان خود نیس��تند. این امر در حالی است که امروزه توقع مخاطب به علت 
وجود برندهای مشابه بسیار و رشد تکنولوژی، بسیار باال رفته است. به همین خاطر 

این اقدام شما باید همراه با رعایت چند اصل باشد. نخست آنکه باید شناخت خوبی 
از جامعه هدف خود داشته باشید. درواقع افراد هر جامعه ویژگی های خاص خود را 
دارند که باید در اتخاذ شیوه خود، آن را مورد توجه جدی قرار دهید. درواقع تا زمانی 
که ندانید برای چه مخاطبانی قرار است تولید محتوا کنید، بدون شک هر اقدامی با 
ریسک بسیار باال همراه خواهد بود. همچنین توجه به اصل متنوع بودن آموزش ها و 
چند قسمتی کردن آنها، از جمله مواردی است که تاثیر اقدام شما را افزایش خواهد 
داد. در آخر فراموش نکنید که طرح پرس��ش از خود مخاطبان نیز می تواند شما را 
متوجه بسیاری از کمبودها و اقداماتی که باید انجام شود، کند. به همین خاطر نباید 
تنها براس��اس تصورات خود اقدام کنید. برای این موضوع بهتر است تا از افراد توانا 
درون شرکت خود استفاده کنید. این امر همگان را متوجه حضور یک تیم توانا در 

شرکت شما خواهند کرد. 
3-نمایش پشت صحنه 

اگرچه کمی عجیب به نظر می رس��د، با این حال واقعیت این اس��ت که مخاطب 
تمایل دارد تا نس��بت به همه چیز آگاه ش��ود. بدون ش��ک پش��ت صحنه از جمله 
مواردی محس��وب می شود که افراد قادر به مش��اهده آن نخواهند بود، با این حال 
بس��یاری از اتفاقات آن می تواند جذابیت باالیی را به همراه داشته باشد. همچنین 
آش��نایی با مراحل کار تهیه یک ویدئو، به توجه بیش��تر نسبت به اقدام شما منجر 
خواهد ش��د. این امر درست اقدامی است که مستندساز ها نیز به خوبی متوجه آن 
شده و با نمایش پشت صحنه خود، همگان را متوجه سختی های کار می کنند که با 
واکنش های بسیار خوبی همراه است، با این حال در این رابطه باید در تالش برای 
رعایت اصل کوتاهی کار باشید. درواقع یک پشت صحنه یک ساعته، ابدا هیچ فردی 
را به سمت خود جذب نخواهد کرد. به همین خاطر تنها مواردی را مورد توجه قرار 

دهید که نسبت به جذاب بودن آنها، اطمینان دارید. 
4-توجه به والگ ها

ای��ن امر که در رابطه ب��ا یک موضوع با لحنی بس��یار صمیمانه صحبت کنید، 
درس��ت اقدامی اس��ت که در ویدئو هایی تحت عنوان والگ ها اتفاق می افتد. برای 
مثال گری واینرچاک که به عنوان نویس��نده بسیاری از بهترین کتاب ها در زمینه 
بازاریابی اینترنتی و موفقیت است، در این رابطه بسیار فعال عمل کرده و هر روزه 
والگ هایی را منتش��ر می کند. در این رابطه هیچ محدودیتی وجود نداشته و شما 
می توانید در رابطه با هر موضوعی صحبت کنید. درواقع والگ را به صورت خالصه 
باید یک گپ دوستانه تلقی کرد. به همین خاطر ابدا آن را به مانند یک سخنرانی 
رس��می تلقی نکرده و تا حد امکان آن را جذاب کنی��د. برای مثال می توان حتی 
با مخاطبان خود ش��وخی هایی را نیز داش��ته باش��ید. در صورت انجام درست این 
امر، ش��ما به باالترین حد از صمیمیت با مخاطبان خود دس��ت پیدا خواهید کرد، 
ب��ا این حال نگاه کردن به چن��د نمونه والگ، می تواند کامال ایده های الزم را برای 
یک عملکرد فوق العاده به ش��ما بدهد. در آخر فراموش نکنید که به علت ماهیت 
غیررسمی این دسته از اقدامات شما در رابطه با هر موضوعی می توانید با مخاطب 
خ��ود صحبت کنید. درواقع هدف اصلی از این اقدام، افزایش س��طح صمیمیت و 

تعامل شما با مخاطبان است. 
5-انجام مصاحبه 

مصاحبه نیز یکی از مواردی محس��وب می شود که جذابیت بسیار باالیی را برای 
مخاطب داشته و انتقال دهنده مطالب بسیار مفیدی خواهد بود. اگرچه این اقدام را 
از طریق متن نیز می توان انجام داد، با این حال نمایش فرد مصاحبه ش��ونده، بدون 
شک سطح باالتری را به وجود خواهد آورد، با این حال الزم است که توجه باالیی 
را داش��ته باش��ید. درواقع اگر فرد مصاحبه کننده، از ش��هرت کافی برخوردار نبوده 

و دلیل��ی برای نمایش او وجود ندارد، ضروری اس��ت ت��ا کادر را به صورت کامل به 
فرد مصاحبه شونده اختصاص دهید. همچنین انتخاب موضوعات کاربردی و به روز، 
از دیگر مواردی محس��وب می ش��ود که در میزان موفقیت شما کامال تعیین کننده 

خواهد بود. 
6-استفاده از روش پرسش و پاسخ 

یکی از حوزه های نسبتا جدید که با واکنش های فوق العاده ای از سوی مخاطبان 
همراه بوده اس��ت، س��اخت ویدئو هایی تحت عنوان پرس��ش و پاسخ است. درواقع 
محوریت کار به این صورت است که شما از قبل تعدادی سوال را انتخاب می کنید 
از یک یا چند نفر آنها می پرس��ید. در این رابطه شروع کار بهتر است از افراد درون 
خود ش��رکت باشد. بدون شک بهترین فرد برای شروع این ماجرا، مدیریت خواهد 
بود، با این حال توجه کنید که بیش از حد نیز نباید وارد حریم شخصی افراد شد. 
همچنین الزم اس��ت تا محدودیت کلمه ای برای پاسخ ها تعیین کنید. در غیر این 

صورت حالت مصاحبه ای پیدا خواهد کرد. 
۷-نمایش و نقد و بررسی محصوالت 

شما باید فیلم هایی را برای رونمایی و نمایش تمامی محصوالت خود تهیه کنید. 
این امر در زمینه ش��ناخت آنها تاثیر بس��زایی را خواهد داشت، با این حال در این 
رابطه نباید تنها به س��طح مذکور بس��نده کرده و الزم است تا کامل  ترین اطالعات 
را در اختیار آنها قرار دهید. بدون ش��ک به هر میزانی که بتوانید مخاطب را بیشتر 
در ش��رایط رو در رو شدن مستقیم با محصول قرار دهید، شانس موفقیت شما نیز 
افزایش��ی چش��مگیر پیدا خواهد کرد. نکته طالیی در این رابطه این است که باید 
نقد و بررس��ی ش��ما کامال صادقانه باشد. به همین خاطر حتی از صحبت در رابطه 
با نقص های موجود، واهمه ای نداش��ته باشید. با این حال می توان با اقداماتی نظیر 
ت��الش برای بهتر کردن اوضاع در نس��خه های بعدی، تاثیر پی��ام منفی خود را به 
حداقل برس��انید. بدون ش��ک این س��طح از صداقت، تاثیر زیادی را بر روی تمامی 
مخاطبان خواهد داش��ت. همچنین می توانید برای واقع گرایانه تر کردن اقدام خود، 
از یک مش��تری عادی بخواهید تا تجربه خود را در رابطه با محصول با س��ایرین به 

اشتراک بگذارد. 
8-آموزش ترفندها

اگرچه ممکن است این اقدام را کامال مشابه با مورد دوم تلقی کنید، با این حال 
واقعیت این اس��ت که آموزش ترفند، به فیلم های بسیار کوتاهی گفته می شود که 
عمال آموزش کاملی محسوب نشده و تنها به معرفی راهکارها و توصیه هایی خواهد 
پرداخت که به اس��تفاده بهتر از محصول و یا افزایش عمر آن منجر خواهد شد. به 

همین خاطر نیز بهتر است تا برای آنها یک بخش جداگانه مشخص کنید. 
9-نمایش اتفاقات مهم 

پوش��ش خبری اتفاقات مهم، به عنوان آخرین اقدام مهمی محسوب می شود که 
باید مورد توجه جدی ش��ما قرار گیرد. با این حال توجه داشته باشید که برای این 
موضوع، شما باید سرعت کار باالیی را داشته باشید. برای مثال سمیناری که امروز 
برگزار ش��ده است، دیگر جذابیتی را برای افراد در روزهای آینده نخواهد داشت. به 
همین خاطر نیز باید از تیمی استفاده کنید که از مهارت کافی برخوردار  بوده و با 

کمترین نیاز به ویرایش و تدوین، آن را در درون سایت خود قرار دهید. 
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که این موارد، تنها الزامات اولیه برای آشنایی با 
حوزه های پرطرفدار محس��وب می شود. به همین خاطر ابدا نباید خود را به کسب 
اطالعات در این زمینه محدود کرده و آن را برای ش��روع فعالیت خود کافی تلقی 

نمایید.
business۲community :منبع

 4 توصیه به برندها
برای تولید محتوای مناسب

برندهای جهان فراموش کرده  بودند که باید به استراتژی بازاریابی 
محت��وا هم توجه کنند و در مورد نیازهای کاربران ش��ان فکر کنند. 
ش��رکت ها فقط روی اولویت های خودشان و آنچه می خواستند بیان 
کنند متمرکز ش��ده بودند. این اوضاع با طراح��ی کاربرمحور تغییر 
کرد – مردم کم کم بررسی نیازهای مخاطبان مختلف و پرداختن به 
آنها را به طور جدی ش��روع کردند، اما این خطر وجود دارد که یک 
س��ازمان بتواند در اثر توجه ویژه ای که نسبت به کاربران دارد، خود 
را فراموش کند. مارگوت بلومشتاین، استراتژیست برند و محتوا، در 

این ماموریت قصد دارد آونگ را به وسط چارچوب بازگرداند.
او به این ش��کل استدالل می کند: »اگر ش��رکت هایی که همگی 
در یک صنعت خاص هس��تند و مخاطب یکس��انی دارند، فقط روی 
نیازهای آن مخاطب متمرکز ش��وند، تجربه  چندان جالبی نخواهند 

داشت.«
استراتژی بازاریابی محتوا
۱. توجه به بیان تفاوت ها

»خطوط هواپیمایی که همان کاالی مشابه را به فروش می رسانند، 
همه یکس��ان به نظر می رس��ند و ظاهری یکسان دارند، ولی چنین 
چیزی درست نیست زیرا ما می دانیم که آنها با هم فرق دارند به این 
دلیل که برندهای متفاوتی هس��تند، حتی اگر در مسیرهای یکسان 
پرواز داشته باشند و حتی در صورتی که قیمت شان یکسان  باشد. ما 
می دانیم که تجربیاتی که جت بلو، ویریجین و یونایتد ارائه می دهند 
به طور قابل توجهی متفاوت هستند و مردم سطح وفاداری، تمایالت 
و عالئ��ق مختلفی دارند که با آن برندها مطابقت دارد. من دوس��ت 
دارم با مشتریانم کار کنم تا به آنها در بیان این تفاوت ها به بهترین 
نحو کمک کنم. در صورتی که آنها بدانند چه کس��ی هس��تند، بهتر 
می توانند تصمیم بگیرند که با چه کس��ی می خواهند ارتباط برقرار 
کنند و چ��ه زبان، محتوا و پلتفرم هایی ب��رای جذب مخاطبان آنها 

بهترین هستند. «
۲. توجه به تجربه کاربر متناسب با برند

بلومش��تاین، که با مش��تریانی مانند تیمبرلند ، لیندت و الجزیره  
آمریکا همکاری کرده  اس��ت، به برندها کم��ک می کند تا اطمینان 
حاصل کنند که انتخاب های شان نه تنها برای مخاطبان شان مناسب 
اس��ت بلکه به عنوان یک ش��رکت برای خودشان هم مناسب است؛ 

رویکردی که او آن را تجربه  کاربِر متناسب با برند نامیده  است.
ب��رای مث��ال آیا یک برند تجاری باید با جم��الت کوتاه و مختصر 
ب��ا مخاطبین خود در ارتباط باش��د یا از محتوای��ی بلند و طوالنی 
برای این کار اس��تفاده کند؟ آیا آنها بای��د مصاحبه های ویدئویی با 
ذی نفعان خود انجام دهند، یا بهتر اس��ت که مستقیماً با بزرگ ترین 

مشتریان شان در ارتباط باشند؟
3. توجه به اهداف ارتباطی

اولی��ن قدم، صرف نظر از صنعت مش��تری، اندازه یا مش��کلی که 
س��عی در حل آن دارند، همیش��ه کم��ک به آنها ب��رای ایجاد یک 
ساختار پیام است. بلومشتاین این موضوع را به عنوان سلسله مراتب 
اهداف ارتباطی تعریف می کند که می تواند برای هدایت ایجاد نسخه 

و همچنین طراحی بصری مورد استفاده قرار بگیرد.
بلومش��تاین مش��تری را از طریق یک فرآیند س��ه مرحله ای )که 
اولی��ن ب��ار آن را در کتاب خود ب��ه نام اس��تراتژی محتوا در محل 
کار منتش��ر کرد( هدایت می کند به این ترتیب که باید پاس��خ این 
س��ه سوال مشخص شود: اینکه چه کسی هستند، دوست دارند چه 
کس��ی باشند و چه کسی نیستند. او سپس تجزیه و تحلیل می کند 
که کدام اصطالحات و واژه ها برای برند بسیار مهم و اساسی هستند 
به حدی که می خواهند حتما نس��بت به آنها پایبند باشند در حالی 

که برخی دیگر از واژه ها اهمیت چندانی برای برند ندارند.
او توضیح می دهد: »شاید از قدیم شکل و شمایلی سنتی داشته اید 
و حاال متوجه شده اید که این شیوه خسته کننده است، اما هنوز هم 
تمایل دارید دارای ثبات، مس��ئولیت پذیر و قابل اعتماد دیده شوید. 
در نهایت، ما الگوهای طبیعی را در این ش��رایط مش��خص می کنیم 
و آنه��ا را رتبه بندی می کنیم. ما باید پ��ی ببریم که بهترین ویژگی 
که ش��ما برای برق��راری ارتباط با مخاطبین تان دارید، چیس��ت – 
برای مثال ، احساس نوآوری شما و خالق و اولین بودن تان می تواند 

ویژگی مثبت شما باشد.«
4. ارزیابی محتوا

بلومشتاین پس از ایجاد ساختار پیام، به سمت کارهای تاکتیکی تر 
حرک��ت می کند. این کارها می توانند ایده هایی را در رابطه با محتوا 
و تعیین دس��تورالعمل های مرتبط با اصول نگارش��ی ش��امل شوند. 
ساختار پیام برای ارزیابی محتوای موجود در برند به منظور آزمایش 

کردن آن استفاده می شود.
بلومشتاین ادامه می دهد: »من نمی توانم به شما بگویم چند بار با 
تیمی کار کرده ام که ممکن است با گفتن اینکه تمایل دارند مدرن 
به نظر برس��ند، کارش��ان را ش��روع کنند، اما وقتی از آنها می پرسم 
م��درن بودن چه معنایی دارد و با ش��یوه های قبل��ی که برای انجام 
کار داشته اند، چه فرقی دارد، اکثر اوقات مکث می کنند! خوب، چه 
کسی دوست ندارد که کارش مدرن و امروزی به نظر برسد؟ ما باید 
این واژه ها را بشکافیم و باز کنیم و از حالت انتزاعی به حالت واقعی 

و عینی پیش برویم.«
creativebloq/bazdeh :منبع
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نکات مهمی که استارت آپ ها باید در 
استخدام اعضا در نظر بگیرند

ه��ر کارآفرینی باید بهترین اعضا را برای س��اخت تی��م کاری اش انتخاب 
کند، اما س��ؤال مطرح می شود چه عواملی باید در فرآیند استخدام اعضا در 

نظر گرفته شود؟ 
س��ؤال مهمی که ذهن کارآفرینان اس��تارت آپ های تازه کار را همواره به 
خود مشغول می کند، این است که در چه فعالیت هایی باید مشارکت داشته 
باش��ند؟ قطع��اً یکی از اصلی تری��ن فعالیت ها برای موفقیت اس��تارت آپ ها، 
داش��تن تیمی قدرتمند و کاردان اس��ت. در ادامه  مقاله، به بررس��ی عواملی 
می پردازی��م که در فرآیند اس��تخدام به ش��ما کمک می کن��د تا تصمیمات 

هوشمندانه تری اتخاذ کنید.
فرهنگ، زمینه ساز موفقیت است و تیم کاری شما فرهنگ 

شرکت را می سازد
هر کس��ب و کاری به اندازه فرهنگی که می سازد قدرتمند است. صداقت، 
روراستی و صبوری از جمله مواردی است که روی فرهنگ یک شرکت تأثیر 
می گذارد. این ارزش ها باید در بین کارمندان ش��رکت نمود یابد و بخشی از 
رفتار، تصمیم گیری و اعمال آنها باش��د. شاید فراگیر کردن چنین فرهنگی 
سخت و چالش برانگیز باشد، اما برای رسیدن به موفقیت ضروری است. پس 
ارزش های ش��ما فرهنگ تان را شکل می دهد و فرهنگ تان هم مزیت رقابتی 

شما را تقویت می کند.
ایج��اد و فراگیرکردن فرهنگی مطابق با ارزش های یک ش��رکت از همان 
فرآیند اولیه اس��تخدام ش��روع می ش��ود. یکی از اصلی ترین نکاتی که باید 
در فرآین��د اس��تخدام کارمندان به آن توجه کنید این اس��ت که ببینید آیا 
ارزش های ش��ما با فرد درخواس��ت دهنده کار هماهنگ است یا نه. پذیرش 
بازخوردهای س��ازنده و پایبندی به ارزش های شرکت از جمله مواردی است 

که باید هنگام استخدام اعضا در نظر بگیرید.
به شخصیت افراد توجه کنید

جوزف کاپ، مدیرعامل ش��رکت تولیدکنن��ده نرم افزارهایی برای افزایش 
راحتی بیماران دراین باره می گوید: »بهترین نصیحت برای اس��تخدام نیروی 
کاری جدید را از مؤسس شرکتم یعنی شون شنیدم. او در زمینه  داروسازی 
فعالیت دارد و س��ابقه  کاری او در بیمارس��تان به 15 س��ال می رسد. ما در 
یکی از جلسات ماهانه ای که با مشاور فروش شرکت داشتیم بسیار متعجب 
ش��دیم. اولین قدم او برای فروش محصوالت با موفقیت چش��مگیری همراه 
بود و این کار بدون زحمت خاصی انجام شد. این مسئله سبب شد تا من و 
ش��ون به عنوان افراد درونگرا انرژی زیادی به دست آوریم. پس از آن، شون 
در بیانی��ه ای جدید اع��الم کرد به فردی نیاز داریم که بتواند از همین راه به 
اعضای گروه انرژی مثبت منتقل کند. همانند یک بازیکن بس��کتبال که به 
عنوان مهره  اصلی تیم بازی می کند و به دیگر اعضا انرژی می دهد. توانایی و 
مهارت از موارد اساسی برای استخدام یک فرد است، اما این شخصیت افراد 

است که کمک می کند نقش مثبتی در یک تیم ایفا کنند.«
توجه به ش��خصیت افراد در هنگام اس��تخدام از جمله مواردی اس��ت که 
باعث می ش��ود بین شخصیت های متفاوت اما س��ازگار، تعادل خوبی برقرار 
ش��ود. ایجاد تعادل بین ش��خصیت ها نه تنها به ش��ور و اش��تیاق محیط کار 

می افزاید بلکه انرژی کارمندان را هم باال می برد.
تنها به دنبال استخدام افراد دسته  اول و دوم باشید

کاپ معتقد است: »در هر سازمانی افراد به سه گروه تقسیم بندی می شوند. 
گروه اول کارمندان مهم و کلیدی آن ش��رکت هس��تند که باعث پیشرفت و 
دس��تیابی به اهداف سازمان می شوند. گروه دوم افراد قابل اعتمادی هستند 
که وظایف خود را کامل و س��رموقع انجام می دهند و گروه س��وم کس��انی 
هس��تند که در گروه اول و دوم جای نمی گیرند.« پیش��نهاد می ش��ود تنها 
اف��راد گروه اول و دوم را اس��تخدام کنید و ارتب��اط خوبی بین آنها به وجود 
آورید و گروه س��وم را هم نادیده بگیری��د؛ هرچند گفتن این موضوع خیلی 
راحت تر از عمل کردن به آن اس��ت. شناسایی ش��خصیت افراد و گنجاندن 
آنها در گروه های اول و دوم، چیزی نیست که بتوان از روی رزومه، دانشگاه 
و رش��ته تحصیلی و کارنامه  آنها انجام داد. اس��تخدام افرادی با خصوصیاتی 
چون وفاداری، پذیرش بازخوردها و داشتن هوش هیجانی باال برای موفقیت 

یک تیم ضروری است.
forbes/ucan :منبع

رهبری
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مدل کسب و کار نحوه  خلق، ارائه و کسب ارزش است. هر کسی روش منحصر 
به  فرد خودش را برای بررس��ی مدل کس��ب و کار دارد. در طول مباحث مربوط 
به این موضوع، نیاز فزاینده ای به الگویی واحد وجود داشته است که مدل کسب 
و کاری را تعریف کند و به بحث بگذارد. این الگو باید قابل کاربس��ت به کسب و 
کارهای جدید و قدیمی و همچنین در صنایع باشد. در این مقاله ما به این موارد 
نگاهی می اندازیم: 1- بوم مدل کسب و کار چیست؟ 2- رویکرد مرسوم در قبال 
مدل کس��ب و کار 3- ۹جزء سازنده ۴- دلیل استفاده از بوم مدل کسب و کار و 

5- کاربست بوم مدل کسب و کار.
بوم مدل کس��ب و کار که توس��ط الکس��اندر اوس��تروالدر به وجود آمد، یک 
بازنمایی بصری از مدل های کس��ب و کار فعلی و جدید اس��ت که عموما توسط 
مدیران راهبردی به کار گرفته می ش��ود. این بوم  نمایی کلی از کس��ب و کار به 
دس��ت می دهد و باالخص در انجام تحلیل مقایس��ه ای از اثری که ممکن اس��ت 

افزایش سرمایه گذاری بر هر یک از عوامل موثر داشته باشد، مفید است.
بوم مدل کس��ب و کار به مردم یک زبان مش��ترک می بخشد که از طریق آن 
می توانند فرآیندهای مرس��وم را ارزیابی کنند و در مدل های کسب و کاری شان 

نوآوری به خرج بدهند.
رویکرد مرسوم در قبال یک مدل کسب و کار

اکثر استارت آپ ها شکست می خورند چون کارآفرین ها تمام توان و ایمان خود 
را در ایده محصولی که سازمان برای خلق آن به وجود آمده است صرف می کنند. 
به خاطر وفاداری ش��ان به این محصول یا خدمات، آنها موفق نمی ش��وند توجهی 
عمیق به مدل کسب و کاری که سازمان شان از آن تبعیت می کند داشته باشند.

مخاطره ه��ای جدی��د موفق ب��ا اولین ایده های آنه��ا به ب��ازار نمی روند؛ بلکه، 
محصول/ خدمات معموال از چند بازنمایی پیش از رس��یدن به نسخه  نهایی عبور 
می کنند. به همین ش��کل، س��ازمان ها اگر پیش از تصمیم ب��ه اتخاذ یک نوع به 

خصوص چند مدل کسب و کار را بررسی کرده باشند پایدارتر خواهند بود.
اجزای سازنده

بوم مدل کس��ب و کار فرآیندها و فعالیت های داخلی یک کسب و کار را به ۹ 
دسته  مجزا تقسیم می کند، هر یک نمایانگر یک جزء سازنده در ایجاد محصول یا 
خدمات است. این دسته بندی ها نشانگر چهار جنبه  اصلی یک کسب و کار است؛ 
مش��تریان، پیشنهاد، زیرساخت و همچنین توانایی مالی. تمام این ۹ دسته بندی 

در زیر فهرست و توضیح داده شده اند.
۱. قسمت مشتریان

کل بخ��ش مش��تریان برمبنای رفتاری که محصوالت و خدمات یک ش��رکت 
یا س��ازمان به نیاز خاصی برای آن بخش اعمال می کند به قس��مت هایی تقسیم 
می ش��ود. بخش مشتریان یک قس��مت حیاتی از مدل کسب و کار سازمان است 
و کلید تضمین آن اس��ت که ویژگی های محصول ب��ا خصوصیات و نیازهای آن 

بخش سازگار باشد.
برای انجام یک بخش بندی مش��تریان موثر، یک شرکت باید ابتدا مشتریانش 
را بشناس��د، هم از طریق نیازهای فعلی و هم نیازهای آتی. س��پس سازمان باید 
مش��تریانش را براساس اولویت فهرست بندی کند، ش��امل فهرستی از مشتریان 
بالق��وه  آتی. نهایتا، ش��رکت باید ارزیابی کاملی از مش��تریانش انجام دهد و این 
کار را از طریق درک نقاط ضعف و قوت ش��ان و کشف انواع مشتریانی که ممکن 
اس��ت در صورت تمرکز بیش��تر فایده های بیشتری برای ش��رکت داشته باشند 

انجام می دهد.
بخش های مختلف مشتریان به قرار زیر هستند:

1. ب��ازار انبوه: س��ازمانی که چنین بخش مش��تریانی را انتخاب می کند برای 
خ��ودش محوطه گس��ترده ای از مش��تریان بالقوه ایجاد می کند چون احس��اس 

می کند محصولش نیاز مهمی از مردم را برآورده می کند.
2. جاویژه بازار/ نیچ بازار: این بخش مشتریان بیشتر براساس نیازهای مشخص 
و ویژگی های منحصر به فرد مش��تریان اس��ت. یک مثال از س��ازمان های دارای 

بخش بندی مشتریان جاویژه شرکت لویی ویتون است.
3. بخش بندی ش��ده: س��ازمان هایی که رویک��رد بخش بندی ش��ده را انتخاب 
می کنند بخش بندی های بیشتری در بخش مشتریان براساس تفاوت های خفیف 

در جمعیت شناسی مشتری و نتیجتا نیازهای آنها ایجاد می کنند.
۴. متنوع سازی: سازمانی با بخش بازار متنوع در واگویی محصول یا خدماتش 
انعطاف پذیر اس��ت که نیازهای بخش ها را با نیازها یا ویژگی های نامشابه برآورده 

می سازد.
5. پلتفرم/بازار چندجانبه: این نوع از بخش بندی به مش��تریانی خدمت رسانی 
می کن��د که با یکدیگر رابطه دارند، یعنی، س��ایت های وبالگی به گروه بزرگی از 
وبالگ نویس��ان فعال نیاز دارند تا تبلیغ کنندگان را جذب کنند و آنها برای ایجاد 
جریان نقد به تبلیغ کنندگان نیاز دارند. از این رو با ایجاد کشش��ی از س��وی هر 

دو بخش سایت وبالگی قادر خواهد بود مدل کسب و کار موفقی داشته باشد.
۲. گزاره های ارزش

گ��زاره  ارزش یک س��ازمان ترکیب��ی از محصوالت و خدماتی اس��ت که برای 
مش��تریانش فراه��م می کند. اوس��تروالدر بیان می کند که این پیش��نهادها باید 
منحصر به فرد و به آس��انی از پیش��نهادات س��ایر رقبا متمایز باشند. گزاره های 

ارزش را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
1. کمی: این بر قیمت یا کارآمدی محصول یا خدمات تاکید دارد

2. کیف��ی: این گ��زاره  ارزش تجربه و نتایج محصول و اس��تفاده و تولیدش را 
برجسته می سازد

گزاره ارزش از طریق تعدادی از مش��ارکت ها مانند شخصی س��ازی، عملکرد، 
»انج��ام کار«، برند/وضعی��ت، ط��رح، نوبودن، قیم��ت، هزین��ه و کاهش خطر، 

دسترسی و همچنین راحتی/استفاده پذیری ارزش آفرینی می کند.
3. کانال ها

رسانه ای که از طریق آن یک سازمان گزاره  ارزش اش را برای بخش مشتریان 
فراه��م می کند ب��ا عنوان کانال ش��ناخته می ش��ود. گزینه ه��ای مختلفی برای 
کانال های موجود برای یک س��ازمان وجود دارد و انتخاب آن براساس کانالی که 

سریع ترین و کارآمدترین برای کمترین میزان سرمایه گذاری الزم انجام می شود. 
دو نوع اصلی کانال وجود دارد: کانال های تحت مالکیت شرکت به عنوان ویترین 
یا کانال های شریک مانند توزیع کنندگان. یک شرکت می تواند هر یک یا ترکیبی 

از هر دو را انتخاب کند.
ب��رای یک کارآفرین، اولین قدم در پرداختن به کانال ها تش��خیص کانال های 
مشتریان است. بسته به راهبرد شرکت نقاط تماس با مشتریان می تواند محدود 
یا متنوع باش��د. س��پس او باید قدرت هر کانال را با انج��ام تحلیل SWOT بر 
روی کانال تعیین کند. نهایتا، ش��رکت می تواند کانال های مش��تریان جدیدی را 

تشخیص دهد و بسازد.
4. رابطه مشتریان

یک سازمان باید نوع رابطی که با بخش مشتریان دارد انتخاب کند تا موفقیت 
و ثبات مالی ایجاد کند. روابط مشتریان را می توان به قرار زیر دسته بندی کرد.

1- دس��تیار شخصی: در این نوع از رابطه شرکت مستقیما از طریق کارمندی 
که با کمک به پیش فروش مشتری، در طول فروش و حتی شاید تامین خدمات 

پس از فروش، تماس انسانی فراهم می کند ارتباط برقرار می کند.
2- دس��تیار شخصی اختصاصی: این نوع از رابطه با تعاملی بسیار نزدیک بین 
مش��تری و شرکت از طریق نماینده ای اختصاصی شناخته می شود که برای یک 
سری از مشتریان تعیین و گماشته شده است و به شخصه مسئول تجربه کاملی 

است که مشتری با شرکت خواهد داشت.
3- خودیاوری )سلف سرویس(: خودیاوری بار تجربه  مشتری را بر روی ابزاری 

می گذارد که مشتری برای خدمت به او فراهم می کند قرار می دهد.
۴- خدمات خودکار: اینها توسط روابط خودیاوری شخصی سازی می شوند که 

ترجیح تاریخی مشتری برای بهبود تجربه  کل به کار گرفته می شود.
5- اجتماع��ات/ انجمن ها: در عص��ر الکترونیک امروز ایج��اد اجتماعات برای 
مش��تریان به سازمان ها اجازه می دهد مس��تقیما با این افراد ارتباط برقرار کنند. 
این امر اجازه تجربه مش��تریان تقویت ش��ده را می دهد چون انجمن به مشتریان 
اجازه می دهد تجربه های ش��ان را به اشتراک بگذارند و به چالش ها و راه حل های 

مشترک برسند.
۶- همکاری مش��ترک: مشتری در شکلی که محصوالت یا خدمات شرکت به 

خود می گیرند مستقیما دست دارد.
برای یک کارآفرین، اولویت شناس��ایی نوع رابطه ای اس��ت که با مشتری دارد. 
سپس ارزش مشتری باید به لحاظ فراوانی هزینه هایش در محصوالت و خدمات 
ش��رکت ارزشیابی شود. مش��تریان وفادار روابطی هس��تند که شرکت باید برای 
س��رمایه گذاری هدف قرار بدهد چون در طول س��ال یک جریان آیدی مس��تمر 

را تضمین می کنند.
5. جریان درآمد

جریان درآمد روش)شناس��ی( اس��ت که ش��رکت ب��رای ترغیب کردن بخش 
مشتریان به خرید محصوالت یا خدماتش از آن پیروی می کند. جریان درآمد را 

می توان از طریق روش های زیر ایجاد کرد:
1- فروش دارایی: شرکت حق مالکیت بر کاال را به مشتری می فروشد.

2- هزینه  اس��تفاده: ش��رکت به خاطر اس��تفاده  از محصوالت یا خدماتش به 
مشتری هزینه پرداخت می کند.

3- هزینه  اش��تراک: ش��رکت به خاطر اس��تفاده  منظم و پیوس��ته  مشتری از 
محصوالت یا خدماتش به آنها پرداخت انجام می دهد.

۴- وام دادن / مج��وز گرفتن / اجاره: مش��تری برای دسترس��ی اختصاصی به 
محصول برای دوره  زمانی مشخصی پول پرداخت می کند.

5- مجوز گرفتن: شرکت به خاطر استفاده از اموال معنوی اش پول می گیرد.
۶- هزینه  کارگزاری: ش��رکت ها یا افرادی که به عنوان واس��طه میان طرف ها 

اقدام می کنند هزینه  کارگزاری برای خدمات شان تعیین می کنند.
۷- تبلیغات: یک ش��رکت به سایرین پول می دهد تا محصوالتش را با استفاده 

از رسانه های خود تبلیغ کنند.
6. منابع کلیدی

اینها دارایی های ش��رکت هستند که برای نحوه  تامین ارزش برای مشتریانش 
پایه ای و مهم به شمار می روند. منابع را می توان به صورت انسانی، مالی، فیزیکی 

و معنوی دسته بندی کرد.
ب��رای یک کارآفرین، اینکه با فهرس��ت کردن منابع ش��روع کند حائز اهمیت 
اس��ت. این امر به ش��ما ایده  درست و ش��فافی درباره  محصول یا خدمات نهایی 
که ش��رکت تان باید برای مش��تری فراهم کند و اینکه ک��دام منابع غیرضروری 
هس��تند می دهد که به پس انداز در هزینه های ش��رکت تان منجر می شود. وقتی 
فهرست نهایی منابع در دسترس قرار بگیرد، شرکت می تواند درباره  اینکه چقدر 
باید در این منابع کلیدی برای اداره  یک کس��ب و کار پایدار سرمایه گذاری کند 

تصمیم گیری کند.
۷. فعالیت های کلیدی

فعالیت های��ی که برای ایجاد گزاره  ارزش ش��رکت کلیدی هس��تند. کارآفرین 
باید با فهرس��ت کردن فعالیت های کلیدی مربوط به کسب و کارش شروع کند. 
این فعالیت ها مهم ترین فرآیندهایی هس��تند که کارآمدبودن مدل کس��ب و کار 
باید رخ بدهند. فعالیت های کلیدی باید با جریان های درآمد مطابق باشند. حاال 
ارزیابی اینکه کدام فعالیت ها کلیدی هس��تند از طریق افزودن یا حذف برخی و 

ارزیابی  تاثیرشان مهم و ضروری است.
8. شراکت های کلیدی

ب��رای ایجاد عملیات های کارآمد و س��اده تر و کاهش خطرهای مرتبط با مدل 
کس��ب و کار، یک س��ازمان با تامین کنن��دگان باکیفیتش ش��راکت هایی برقرار 
می کند. ش��راکت ّهای کلیدی ش��بکه ای از تامین کنندگان و شرکایی هستند که 
یکدیگر را در زمینه  کمک به ش��رکت جهت ایجاد گزاره  ارزشش کامل می کنند. 

شراکت ها را می توان به دسته های زیر تقسیم بندی کرد:
– اتحاد استراتژیک بین رقبا

– سرمایه گذاری های مشترک و

– روابط بین خریداران و تامین کنندگان
کارآفرین باید با شناسایی شرکای کلیدی اش شروع کند و پس از آن طرح های 
شراکت آتی را ترسیم کند. این کار را می توان از طریق ارزشیابی روابط شراکتی 
انجام داد تا مش��خص کنید کدام ویژگی های رابطه باید بهسازی شوند و چه نوع 

شراکت آتی نیاز خواهد بود.
9. ساختار هزینه

ای��ن م��ورد هزینه  اداره  ی��ک کس��ب و کار را مطابق مدلی مش��خص تعریف 
می کند. کس��ب و کارها می توانند هزینه محور باشند یعنی بر به حداقل رساندن 
س��رمایه گذاری در کسب و کار تمرکز کنند یا ارزش محور باشند یعنی بر تامین 

بیشترین ارزش برای مشتریان تمرکز داشته باشند.
در ادامه ویژگی های ساختار هزینه  رایج را می خوانید:

1- هزینه های ثابت: هزینه هایی که در طول دوره  زمانی یکسان باقی می مانند.
2- هزینه های متغیر: همانطور که از اس��مش برمی آید، این هزینه ها براساس 

واریانس در تولید تغییر می کنند.
3- صرفه به مقیاس/ مزیت مقیاس: هزینه ها با افزایش تولید کاهش پیدا می کنند.

Economies of Scope -۴: هزینه ه��ا با س��رمایه گذاری در کس��ب و کار 
مربوط به محصول اصلی کاهش پیدا می کنند.

اولین قدم برای کارآفرین آن است که به طور شفاف و روشن تمام هزینه های 
مربوط به کس��ب و کار را شناس��ایی کند. درک واقع بینانه از هزینه های کسب و 
کار یکی از نش��انه های اصلی یک مدل کسب و کار خوب است. بعد از شناسایی، 
مهم است که تمام هزینه ها را روی بوم فهرست کند، تا به صورت بصری جلوی 
چش��م حاضر باش��ند و بعد طرح هایی برای هر هزینه ایجاد کند. بعضی هزینه ها 
ممکن اس��ت از طریق اندازه های مش��خصی کاهش پیدا کنند در حالی که سایر 
آنه��ا ممکن اس��ت افزایش یابن��د اگر که تصمی��م به س��رمایه گذاری در بخش 

مشخصی بگیرید به دستاوردهایی در آینده منتج خواهد شد.
چرا از بوم مدل کسب و کار استفاده کنیم

– تفکر بصری: ابزاری که به تصمیم گیرندگان نمایه ای آس��ان و تصویری برای 
تفکر ارائه می دهد. این ابزار تفکیک شسته و رفته ای از مالحظات اصلی تاثیرگذار 
بر کس��ب و کار ارائه می دهد و همچنین مس��یری را که س��ازمان از طریق مدل 

کسب و کارش پیش گرفته روشن می سازد.
– بازگویی س��ریع: اگر یک بوم به اندازه پوس��تر چاپ شده تهیه شود، می توان 
از آن در ترکیب با یادداش��ت های برچسبی برای مدیران اجرایی استفاده کرد تا 

ترفندهای بالقوه و فعلی مدل کسب و کار و تاثیرات شان را بررسی کنند.
– درک رابط��ه  بی��ن این ۹ جزء: بوم مدل کس��ب و کار به تی��م اجرایی اجازه 
می دهد درک کنند چگونه این ۹ بلوک با یکدیگر ارتباط دارند و راه های مختلفی 
که این روابط را می توان برای افزایش کارآمدی تغییر داد بشناسند. با استفاده از 

این ابزار جلوی فرصت یا ابتکار گرفته می شود.
– کوتاه و موجز: این ابزار تیم ها را تش��ویق می کند پیش��نهادات کوتاه و ساده 

ارائه کنند تا بتوان آنها را روی تکه های کوچک کاغذ نوشت.
– س��هولت محاس��به: این ابزار دسترس��ی و اش��تراک پذیری آس��ان را میسر 
می سازد. با تصاویر بوم های تکمیل شده یا صرفا به لحاظ فیزیکی انتقال دادن آن 
آدم ه��ا می توانند لب مطلب را بفهمند و بر آن نیز بیفزایند، که این امر بوم را به 

یک ابزار بسیار قابل حمل و راحت تبدیل می کند.
5 توصیه برای مدل کسب و کار

در اینجا پنج توصیه وجود دارد که مدل کسب و کاری تان و گزاره  ارزش را به 
صورت یک قصه تعریف کنید:

۱. مرتکب قتل شناختی نشوید!
کاربران مشتاق بوم مدل کسب و کار اغلب به مخاطب شان کل بوم  را یک باره 
نشان می دهند و بعد سعی می کنند آن را توضیح بدهند. این امر به چیزی منجر 
می ش��ود که به آن »قتل ش��ناختی« می گویند. س��عی کنید مرحله به مرحله از 

بوم تان رونمایی کنید تا ایده تان کارآمدی اش را حفظ کند.
۲. ذات و ماهیت داستان تان چیست؟

برای توضیح تمام جزییات مدل کس��ب و کارتان وسوس��ه نش��وید. مهم ترین 
موضوع آن است که مردم ماهیت مدل تان را دریابند. بر روی عناصر مهم تمرکز 
کنی��د و از قید جزییات بگذرید. چرا مدل کس��ب و کارتان متفاوت اس��ت؟ چه 
چیزی باعث به چش��م آمدنش می ش��ود؟ چرا قرار اس��ت به رغم شکست باقی 
مدل ها، این مدل موفقیت آمیز باش��د؟ همیشه می توانید در صورت لزوم جزییات 

بیشتری را پیگیری و اعمال کنید.
3. چطور اجزا باعث تقویت کل می شوند؟

۹ جزء س��ازنده  بوم برای به تصویر کش��یدن نحوه  تناس��ب تمام ۹ جزء مدل 
کسب و کارتان با یکدیگر و تقویت هم، طراحی شده اند. از پر کردن هر جزء یکی 
پس از دیگری – مثل وقتی یک چک لیست را بررسی می کنید – اجتناب کنید.

در عوض، یک رشته نخ مرکزی برای داستان تان درست کنید و مخاطب تان را 
به آن وصل کنید. مش��خص کنید چرا به شما پول پرداخت می کنند و از طریق 
چه جریان های درآمدی. روش��ن س��ازید کدام منابع و فعالیت ه��ا برای ایجاد و 

تحویل گزاره  ارزش نیاز هستند.
4. از کدگذاری رنگی برای توضیح فوت و فن مدل تان استفاده کنید

این یک تکنیک قدرتمند برای تاکید بصری نحوه  ارتباط عناصر مدل کسب و 
کارتان است. این کار به مخاطب تان کمک می کند کارهای درونی و داخلی مدل 
کس��ب و کارتان را در یک آن درک کنند. مثال، اس��تفاده از یک رنگ برای تمام 
کانال ها، جریان های عایدی، و منابع مربوط به یک بخش مش��تریان مشخص. از 

رنگ دیگری برای عناصر مربوط به بخش دیگر استفاده کنید.
5. مدرک بیاورید

از طریق گفتن این موضوع به مخاطب تان که چه چیزهایی را امتحان کردید، 
چ��ه چیزی ج��واب داد و چ��ه چیزی بی ثمر ب��ود داس��تان تان را تقویت کنید. 

داده های سختی فراهم کنید که ایده  مدل کسب و کارتان را حمایت می کنند.
cleverism/bazdeh :منبع

۱۴ نکته درباره انواع، اجزا و نمونه بوم مدل کسب و کار
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: ســقائیان نژاد شــهردار قم با 
همراهی قائم مقام شهردار، معاون خدمات شهری و مدیرکل حوزه 
شهردار از مرکز آموزش های کودکان آماده در مدرسه )کام( بازدید 

نمودند.
در این بازدید رحیمی مدیــر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت 
بحران ضمــن ارائه توضیحاتی در خصوص خدمــات کارگاه های 
آموزشــی این مرکز که در پنج حوزه مدیریت بحران، آتش نشانی، 
مدیریت پســماند ، فضای ســبز و حمل و نقل و ترافیک به دانش 
آموزان مقطع ابتدایی شــهر قم ارائه خدمت می نماید، گزارشی از 

تعداد دانش آموزان و مدارس اســتفاده کننده از ظرفیت های این 
مرکز آموزشــی ارائه نمود. در ادامه نیز سقائیان نژاد ضمن بازدید 
از فرآیند اجرایی کلیه کارگاه های آموزشــی این مرکز آموزشی و 
گفتگوی صمیمی با دانش آموزان، از همت و تالش معاون خدمات 
شــهری و مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران به منظور 
طراحــی و راه اندازی این مرکز تقدیر و تشــکر نموده و بر لزوم به 
روز رســانی و بهره گیری از تجهیزات بــه روز جهت ارائه مطلوب 
تر مباحث آموزشی در این مرکز و همچنین توسعه اینگونه مراکز 

آموزشی در مناطق مختلف شهر قم تاکید نمود.

 ایالم-هدی منصوری: عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت 
گاز استان ایالم گفت:به منظور بررسی و کنترل دقیق تردد ، میزان 
کیلومتر پیمایش، میزان ساعات در حال حرکت و توقف خودروهای 
اســتیجاری، ســامانه نرم افزاری بومی مبتنی بر GPS در واحد 
حمل و نقل شرکت گاز استان ایالم نصب و راه اندازی شده و کلیه 
امورات خودروها شامل : کنترل تردد، کنترل مسیر، درخواست نیاز 
به خودرو توســط همکاران از طریق نرم افزار مذکور انجام گرفته 
و کلیه پرداخت ها به پیمانکار حمل و نقل و خدمات تاکســیرانی 
نیز صرفاً بر اســاس خروجی داده های نــرم افزار مذکور که دارای 

دقت و سرعت باالیی هســتند صورت می گیرد. وی افزود: اجرای 
عدالت در توزیع سفرها بین رانندگان، کنترل مسیر تردد خودروها 
،کنترل تخلفات خودرو و رعایت سرعت مجاز ، ساعت شروع و پایان 
مأموریت خودروها با اســتفاده از نرم افزار مذکور قابل کنترل می 
باشــد. ایشــان با بیان اینکه نرم افزار مذکور یک نرم افزار عادی از 
مجموعه نرم افزارهای کنترل تردد موجود در بازار بوده که با تالش 
و همت 8 ماهه کارشناسان شرکت گاز استان ایالم با شرکت سازنده 
این نرم افزار، بومی ســازی و راه اندازی گردیده است و بزودی این 
نرم افزار برای کلیه خودروهای اداری شرکت نیز نصب خواهد شد.

بازدید شهردار قم از مرکز آموزش های کودکان آماده در مدرسه )کام(

استقرار سامانه نرم افزار بومی مبتنی بر GPS در واحد حمل و نقل شرکت گاز استان ایالم

تبریز - ماهان فالح: در راســتای تحقق اهداف دولت الکترونیک 
قبوض گاز از آذرماه ســال جاری الکترونیکی خواهد شــد. سخنگوی 
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با اعالم این خبر گفت: حذف قبوض 
کاغذی در راســتای اهداف دولت الکترونیک و همچنین حفظ محیط 
زیست، صرفه  جویی در هزینه  های جاری، ارتقای سطح کیفی و دّقت و 
سرعت در خدمات قابل ارائه انجام خواهد شد. مهندس غالمرضا قنبری 
در ایــن خصوص ادامه داد: با این اقدام مهم عالوه بر جلوگیری از تولید 
مداوم کاغذهای باطله که موجب اتالف هزینه و همچنین آلودگی های 
زیست محیطی می گردد، زمان و کیفیت ارائه خدمات و اطالع رسانی 
به مردم افزایش یافته و مشــترکین در کمترین زمان ممکن و بصورت 
الکترونیکی قبوض گاز خود را دریافت کرده و مشــکالتی از قبیل عدم 

دریافت بموقع، ناخوانا بودن و مفقود شدن قبوض، .... مرتفع خواهد شد. 
وی مهمترین الزام اجرای این اقدام مهم را ارائه کدپستی و شماره همراه 

مشــترکین اعالم و تصریح کرد: هم اســتانی های محترم می توانند از 
طریق: 1( ارسال عدد یک به سامانه پیامکی 100002194، 2( تماس با 
 nigc-eazar.ir شماره 2194، 3( مراجعه به سایت شرکت به آدرس
بخش حذف قبوض کاغذی، 4( ارائه کدپستی و شماره همراه به مأموران 
کنتورخوان )دارای مدارک شناســایی(، 5( مراجعه به دفاتر پیشخوان و 
تکمیل فرم مربوطه،  6( مراجعه به امور مشــترکین ادارات گاز مناطق 
مربوطه و تکمیل فرم مربوطــه، برای دریافت قبوض الکترونیکی اقدام 
کنند. رئیس روابط عمومی شــرکت گاز استان آذربایجان شرقی اضافه 
کرد: جمع آوری شماره های همراه مشترکین عالوه بر مزیت پرداخت 
آنالین و الکترونیکی قبوض، زمینه الزم به منظور اطالع رســانی های 
شرکت گاز اعم از قطعی گاز و سایر پیام های فوری را فراهم می سازد.

اهواز – شبنم قجاوند: معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای 
خوزستان برنامه های برگزار شده در هفته کتاب شرکت برق منطقه ای 
خوزستان را تشریح کرد. کیوان خورسند گفت: بنا بر تصمیم شورای 
سیاستگذاری بیست هفتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران 
با شــعار "حال خوش خواندن" از روز 23 آبان لغایت 1 آذر در سراسر 
کشور و همزمان در شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد. وی با 
بیان اینکه برنامه های اجرا شده در این هفته ابالغی از سوی کارگروه 
مراکز اطالعات علمی، اســناد و کتابخانه های صنعت آب و برق بوده 
است، افزود: اطالع رسانی و تبریک هفته کتاب، برگزاری نشست کتاب 
غیر عامل به کتابخانه های اقماری، اهدای 200 نسخه کتاب به فرزندان خوانی کتاب " چه کسی پنیر مرا جابجا کرد"، اهدای کتاب های پدافند 

همــکاران، اهدای کتاب به صورت الکترونیکی و چاپی به همکاران و 
تمدید اشتراک پایگاه اطالعاتی سیویلیکا از جمله برنامه های اجرا شده 
در هفته کتاب بوده است. معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای 
خوزســتان بیان کرد: طرح "کتابت را جابگذار" نیز با هدف گسترش 
فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در ســه نقطه از شرکت اجرایی شد. 
خورســند تصریح کرد: مقرر شده از کتاب خوانان برتر شرکت، مولف 
و مترجم که در سه سال گذشته موفق به چاپ کتاب شدند نیز تقدیر 
به عمل آید. وی همچنین از برگزاری نشست های کتابخوانی با هدف 
معرفی، نقد و بررسی کتاب های منتخب به صورت مستمر و با حضور 

صاحبنظران و همکاران در شرکت خبر داده است.

سخنگوی شرکت گاز آذربایجان شرقی خبر داد؛
قبوض گاز از آذرماه امسال الکترونیکی می شود

کیوان خورسند تشریح کرد :
برنامه های برگزار شده در هفته کتاب شرکت برق منطقه ای خوزستان 

اصفهان- قاسم اسد: روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان در نخستین جشنواره دوساالنه انتخاب محصوالت فرهنگی 
روابط عمومی شرکت های آب وفاضالب شهری و روستایی کشور در 
بخش های فیلم کوتاه و بلند،برنامه های ترکیبی ،کتاب و یک مقام 
قابل تقدیر در بخش پوســتر حائز رتبه برگزیده گردید. مدیر روابط 
عمومی و آموزش همگانی شرکت آب وفاضالب استان اصفهان افزود: 
روابط عمومی شرکت آبفا اســتان اصفهان در بین 64 شرکت آبفا 
شهری و روستایی که در این جشنواره شرکت کردند توانست در 4 
بخش رتبه برگزیده را به خود اختصاص دهد. سید اکبر بنی طباء با 
بیان اینکه چگونگی سازگاری مردم وتشکل ها ، مهمترین  محتوای 
برنامه های فرهنگی روابط عمومی شــرکت آبفا استان اصفهان می 
باشــد عنوان کرد: در چند ســاال اخیر روابط عمومی شرکت آبفا 
اســان اصفهان به منظور نهادینه نمودن فرهنگ مصرف بهینه آب 
برنامه های فرهنگی بسیاری در دستور کار قرار داد که در این زمینه 
می توان به ایجاد تشــکل های مردمی پیرامون سازگاری با کم آبی 
اشــاره کرد. وی با اشاره به اســتفاده از ظرفیت هنرمندان و رسانه 
در ترغیب مردم به مصرف درســت آب تصریح کرد: روابط عمومی 
شرکت آبفا استان اصفهان در نخستین جشنواره محصوالت فرهنگی 
روابط عمومی شرکت های آب وفاضالب شهری و روستایی کشور در 
بخش فیلم کوتاه و بلند حائزرتبه برگزیده شد این موفقیت از آنجایی 

حاصل گردید که روابط عمومی آبفا استان اصفهان توانست به خوبی 
ازظرفیت هنرمندان بنام ملی و اســتانی درراستای فرهنگ سازی 
مصرف بهینه آب بهره مند شود  بنی طباء به ادامه تولید برنامه های 
فرهنگی روابط عمومی آبفا استان اصفهان  در زمینه مدیریت مصرف 
بهینه آب برای تمام اقشار جامعه پرداخت و تصریح کرد: در نخستین 
جشنواره دوساالنه انتخاب محصوالت فرهنگی روابط عمومی شرکت 
های آب وفاضالب شــهری و روستایی کشور، تولیدات فرهنگی 2 
سال شــرکتها مورد ارزیابی قرار گرفت این در حالیست که روابط 
عمومی شرکت آبفا استان اصفهان در دوسال اخیر تولید انواع برنامه 
های فرهنگی را در دستور کار قرار داد. مدیر روابط عمومی شرکت 
آب وفاضالب استان اصفهان به تولید برخی از محصوالت فرهنگی 

در ســال 97 اشاره کردو خاطر نشــان ساخت: در سال گذشته 79 
عدد موشــن گرافی ،26 کلیپ مدیریت مصرف ،42 انیمیشن ،12 
تیزر مدیریت مصرف ،75 قسمت برنامه تلویزیونی خط تعارف ،116 
قســمت برنامه رادیویی جاری حیات ،25 قسمت برنامه استند آپ 
کمدی در زمینه فرهنگ صحیح آب ، 10 برنامه طنز رادیویی قند 
عســل ،11 فیلم کوتاه ،3 فیلم مستند از جمله برنامه های تولیدی 

پیرامون مصرف درست آب بوده است.
بنی طباء افزود:در ســال گذشته 64 عدد پوستر ،6 عنوان کتاب 

،انتشار 11 نشریه الکترونیک خبری آبفا بوده است.
وی ادامه داد: از زمان تاسیس خانه فرهنگ آب تا کنون در سال 
تحصیلی همه روزه بین 150 تــا 200 دانش آموز در مقطع پیش 
دبســتانی تا دوم دبیرستان تحت آموزش مصرف بهینه آب توسط 
مربیــان مجرب در خانه فرهنگ قرار مــی گیرند که این امر نقش 
موثری در فرهنگ صحیح  مصرف آب در بین آینده سازان کشورقرار 
دارد. الزم به یادآوری است:نخســتین جشــنواره دوساالنه انتخاب 
محصوالت فرهنگی روابط عمومی شرکت های آب وفاضالب شهری 
و روستایی کشــور در 9 بخش فیلم کوتاه ،بلند ،سریال - نماهنگ 
،فتوشاپ ،فتوکلیپ ،تیزر –برنامه های ترکیبی –انیمیشن،موشن 
گرافی –عکس-پوســتر،اینفوگرافی –بروشــور-کتاب-ویژه نامه و 

نشریات دوره ای برگزار شد.

کسب چهار مقام برگزیده  روابط عمومی آبفا استان اصفهان در نخستین جشنواره 
محصوالت فرهنگی روابط عمومی شرکت های آب وفاضالب کشور

تبریز - ماهان فالح: مشــاور معاونت اداری و مالی وزارت امور 
خارجه و هیات همراه با هیات رئیســه اتاق تبریز دیدار کرد. رئیس 
اتــاق تبریز در این دیدار با تاکید بر این نکته که وزارت امور خارجه 
کشــور باید تمام ظرفیت های خود را در راستای حمایت از فعاالن 
اقتصادی و تاجر کشــور که وظیفه خطیر تولید ثروت برای ملت و 
کشور را بر عهده دارند بکار گیرد؛ یادآور شد: باید رویکرد وزارتخانه 
ها در ایران از مصرف پول به تولید ثروت تغییر یابد تا بتوانند در کنار 
فعاالن اقتصادی در اقصی نقاط جهان سهم ایران از تجارت جهانی 
را افزایش دهند. یونس ژائله با اشاره به این نکته که اولویت سفرای 
ایران در ســایر کشورها می بایســت حضور موثر فعاالن اقتصادی 
و تجاری ایران در محل ماموریت خود باشــد؛ یادآور شــد: سفرا و 
رایزنان تجاری با مذاکرات مســتمر و موثر می بایست امکان حضور 
فعاالن اقتصادی بخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات فنی و 
مهندســی را فراهم آورند. وی با یادآوری این نکته که سهم ایران از 
اقتصاد جهانی با احتســاب نفت نیم درصد و بدون احتساب آن 23 
صدم درصد است اظهار امیدواری کرد: با تقویت همکاری دیپلماسی 

اقتصادی با فعاالن اقتصادی کشور، سهم بیشتری از اقتصاد جهانی 
را  برای کشور کسب کنیم. رئیس اتاق تبریز از مسئوالن وزارت امور 
خارجه خواســت تا در تمام کشــورهای دنیا منابع و منافع ایران را 
شناسایی و در جهت بهره برداری از آن در راستای تولید ثروت و رفاه 
شــهروندان ایرانی اقدام نمایند. وی حفاظت از سرمایه های انسانی 
ایران در داخل و خارج از کشــور را مهمترین وظیفه این سفارتخانه 
خواند و یادآورشد: مســئوالن دپیلماسی کشور باید تالش نمایند 
نخبگان ایرانی خارج از کشور در جهت توسعه همه جانبه کشور به 
کشــور باز گردند. رحیم گرجی مشاور معاونت اداری و مالی وزارت 

امور خارجه با یادآوری این نکته که ایجاد نمایندگی های این وزارات 
خانه در مناطق مختلف کشور با هدف گسترش تعامالت وزارت امور 
خارجه با فعاالن اقتصادی است، در خصوص اظهارات رئیس و اعضای 
هیات رئیسه اتاق تبریز  گفت: خوشبخناته رویکرد وزیر امور خارجه 
حمایت همه جانبه از شهروندان ایرانی و فعاالن اقتصادی در اقصی 
نقاط دنیا است و ایجاد و تقویت معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه 
نیز در همین راستا بوده است. عباس کمالی نایب رئیس اتاق تبریز 
تغییر نگرش در دستگاه دیپلماسی کشور را یکی از مهمترین عوامل 
توسعه اقتصادی کشور خواند و یادآور شد: ماموران دیپلماسی کشور 
باید آخرین اطالعات اقتصادی و صنعتی از کشورهای مختلف جهان 
را به منظور حمایت و  پشــتیبانی همه جانبه از فعاالن اقتصادی و 
صنعتی کشور در اختیارآنها قرار دهند.  وی حمایت های اطالعاتی 
دستگاه دیپلماسی از فعاالن اقتصادی را در راستای حضور موفق و 
موثر فعاالن اقتصادی در کشورهای هدف تجاری ایران مهم ارزیابی 
و اظهار امیدواری کرد با توجه به تحوالت جهانی در حوزه دیپلماسی 

این مهم در کوتاه ترین زمان ممکن محقق گردد.

با احتساب نفت نیم درصد؛

رئیس اتاق تبریز: سهم ایران از اقتصاد جهانی ۲۳ صدم درصد است

به همت خانه گیاهی سبز وسازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان برگزارمی شود؛
نخستین نمایشگاه کاربرد گیاهان دارویی در سالمت خانواده

سمنان - حسین بابامحمدی: سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان خبر داد: 
نخستین نمایشگاه کاربرد گیاهان دارویی در سالمت خانواده در راستای آشنایی شهروندان با گیاهان دارویی 

و استفاده مناسب در جهت درمان بیماری و سالمت خانواده در فرهنگسرای امید خانواده برگزار می شود.
 عباس بابایی طی اعالم این خبر اظهار داشت: عالقه مندان می توانند جهت بازدید از نخستین نمایشگاه 
کاربرد گیاهان دارویی در ســالمت خانواده  از پنج شــنبه 14 لغایت جمعه 22 آذر ماه  صبح ها از ساعت 
8 لغایت 12  و عصرها ســاعت 16 لغایت 21 در ســمنان؛ بلوار معلم غربی، نبش خیابان شــهید قندی 
فرهنگســرای امید خانواده مراجعه نمایند.وی در ادامه با اشاره به نقش کلیدی داروهای گیاهی در سالمت 
خانواده خاطرنشان کرد: این نمایشگاه توسط متخصصین و صاحبنظران  در حوزه دانش گیاهان دارویی با محورهای فرهنگ سازی و تغییر سبک 
زندگی و مصرف صحیح فرآورده های سالم در فرایند تولید و توزیع به منظور باالبردن سطح سالمت و  بهداشت جامعه، ارتقای فرهنگ ترویج 
آموزش در زمینه گیاهان دارویی، آموزش مهارت آموزی در جهت اشتغال زایی و کارآفرینی، آشنایی با گیاهان دارویی و استفاده ی مناسب  در 
جهت درمان بیماری و سالمت خانواده و برند سازی محصوالت با کیفیت داخلی برپا خواهد شد.  بابایی با بیان اینکه گیاهان دارویی از ارزش 
و اهمیت خاصی در تأمین بهداشــت و ســالمتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم پیشگیری از بیماري ها برخوردار بوده و هستند، تصریح کرد: 
سرزمین ایران از نظر تنوع گیاهي، به خصوص از منظر گیاهان دارویي، جایگاه منحصر به فردي در جغرافیاي گیاهي جهان دارد و در سال های 
اخیر استفاده از گیاهان دارویی به دلیل اثبات اثرات مفید آن، ارزان بودن، نداشتن اثرات جانبی و همچنین سازگار بودن با محیط زیست روزبه 
روز در حال افزایش است. سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان همچنین بیان کرد: ایران به دلیل بهره مندی از تنوع 
شرایط اقلیمی، در حوزه گیاهان دارویی از مزیت های بیشماری برخوردار است، یکی از پتانسیل های اقلیمی که بسیاری از گیاهان دارویی برای 
تولید اســانس و مواد مؤثره باال به آن نیاز دارد تابش نور خورشــید است، که ایران در سال از سیصد روز آفتابی برخوردار است، لذا  می توانیم از 
این پتانسیل در راستای تولیدات بیشتر و درنهایت ارزآوری بهره مند شویم. عباس بابایی یادآور شد: نخستین نمایشگاه کاربرد گیاهان دارویی در 

سالمت خانواده به همت خانه گیاهی سبز و سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان برگزار می شود.

تقدیر از اقدام فرهنگی شهرداری و شورای شهر گرگان در معرفی قدمگاه عشق
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، حجت االسالم سیدعلی طاهری امروز در مراسم 
گلباران قدمگاه عشق که به مناسبت سالروز ورود امام حسن عسگری به شهر گرگان به همت شهرداری گرگان برگزار شد، اظهار کرد: قدمگاه در کشور 
که جایی امام حاضر شده باشد و با انتخاب خود آن حضرت باشد غیر از این قدمگاه نداریم و این منحصر به فرد گرگان است.وی با تقدیر از شهرداری 
گرگان برای برگزاری این مراســم، ادامه داد: این حرکت فرهنگی در خصوص پرداختن به این واقعه مهم با همت شهرداری گرگان و حمایت شورای 
اسالمی شهر گرگان آغاز شده اما نیاز به توجه بیشتر دارد.رئیس دانشگاه های آزاد استان گلستان خاطرنشان کرد: پیشنهاد می کنم تمامی دستگاه های 
فرهنگی و نهادهای ارزشی در استان در خصوص این واقعه مهم اقدامات بزرگتری را انجام دهند.طاهری بیان کرد: امروز که روز تشریف فرمایی حضرت 
به گرگان است برای 90 درصد مردم گرگان شناخته شده نیست و الزم است همه دستگاه ها با یک کار جهادی این روز بزرگ و ارزشمند را به مردم 
معرفی کنیم.وی اضافه کرد: پیشنهاد می کنم از امسال تا سال آینده دستگاه های فرهنگی هر مه یک مسابقه ویژه ای را با موضوع امروز برگزار کنیم و 

سالگرد سال آینده از شرکت کنندگان و برندگان مسابقه تقدیر و تجلیل شود و همین امر باعث معرفی بیشتر این روز ارزشمند خواهد شد.

دبیر جامعه اسالمی کارگران استان هرمزگان عنوان کرد:
طرح حمایتی جاما کارت در هرمرگان راه اندازی شد

بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: دکتر حامد محمدی نسب گفت: از مهمترین اولویت های جامعه 
اســالمی کارگران در استان هرمزگان، راه اندازی دانشــگاه  علمی کاربردی جامعه اسالمی کارگران  با هدف 
آموزش ومهارت افزایی نیروی انسانی در جهت بهره وری، خوداشتغالی و رونق تولید وهمچنین بهبود معیشت 
خانوارهای کارگری در قالب طرح حمایتی جاما کارت اســت. دبیر جامعه اسالمی کارگران استان هرمزگان با 
بیان اینکه کارگران نقش مهمي در عرصه رونق تولید و اقتصاد کشور ایفا میکنند، اظهار داشت: کارگران متعهد 
و متخصص در محیط کارگری با ارتقاء بینش، دانش و تخصص خود می توانند  در راه رسیدن به خودکفایی و 
قطع وابستگی و تامین عدالت اجتماعی گام های بلندی  بردارند. محمدی نسب گفت: یکی از عوامل مهمی که 
می تواند به ایجاد رابطه معقول بین کارگر و کارفرما بیانجامد حفظ امنیت شغلی برای کارگران می باشد. وی تصریح کرد: جامعه اسالمی کارگران در 
تالش است با ترسیم چشم اندازی آگاهانه در اجرای اهداف عالیه خود گام بردارد تا بدین منظور نسبت به افزایش توانمندی های کارفرمایان، کارگران 
و خانواده آنان در بازار کار سهیم گردد. دبیر جامعه اسالمی کارگران استان هرمزگان در ادامه به مهمترین اهداف این قشر پرداخت و افزود:  مهمترین 
اهداف جامعه اسالمی کارگران ایجاد  پایگاه های  مهارتی   منتج به   دریافت  مدرک  رسمی  و معتبر، تربیت  تکنیسین  متخصص، تربیت  مدیران کارآمد  
در جهت ارتقاء و  کیفیت  ســازمان های  دولتی  و خصوصی ، ایجاد  بستری  مناسب  برای  تولید  و  اشتغال  از  طریق  کسب  و کار بنگاه های  اقتصادی، ایجاد  
تسهیالت  اعتباری  ویژه  کارگران  اعم  از بیمه  تکمیلی،  بیمه  شاغلین  و  بیمه  بازنشستگان، استعدایابی  و پرورش  کارگران فعال  و فرزندان آنان  در تمام زمینه ها 
 اعم از آموزشی ،  ورزشی و پژوهشی، ایجاد  و  راه اندازی  کارگروه های راهبردی دانست. وی در ادامه به اهمیت باال بردن سطح کیفیت زندگی خانوار ایرانی 
اشاره کرد و گفت: به منظور بهبود معیشت خانوارهای کارگری طرح حمایتی جاما کارت به همت جامعه اسالمی کارگران کشور راه اندازی گردید 
که از خدمات حمایتی ویژه ای برخوردار می باشد. محمدی نسب در پایان عنوان کرد : اعم فعالیت جامعه اسالمی کارگران استان هرمزگان در حال 

حاضر در شهرستان بندرعباس می باشد که به زودی این فعالیتها و خدمات در سراسر استان ارائه خواهد شد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران :
بسیج پرچم دار والیت مداری است

ساری – دهقان : مدیر عامل شــرکت توزیع برق مازندران در آیین گرامیداشت هفته بسیج در 
ساری به نقش بسیج در عرصه های گوناگون کشور پرداخت و گفت : بسیج پرچم دار والیت مداری 
اســت . مهندس رضا غفاری افزود : بســیج نماد اخالص و خدمت خالصانه به مردم و شکوه جهاد و 
ظلم ستیزی است . وی تفکر بسیجی را از قداست نیت او دانست و خاطر نشان کرد : رمز موفقیت و 
سربلندی و امنیت کشور را در تفکر بسیجی و نیت خالص و صفای باطن آنها باید جست . مدیر عامل 
شــرکت توزیع برق مازندران با بیان اینکه بســیج یک فر هنگ ساخته شده در دوران حماسه و رزم 
است ، گفت : بسیج متعلق به همه اقشار مردم وفادار به نظام وانقالب شکوهمند اسالمی است و مردم 
عاشق اخالص ، صفا، حماسه آفرینی و ایثارگری بسیجیان درس آموز مکتب امام راحل هستند. وی به برنامه های مختلف شرکت در 
هفته بسیج اشاره و برگزاری آیین تجلیل از بسیجیان نمونه ، دیدار با خانواده های معظم و معّزز  شهدا، غبار روبی مزار شهدا ، برگزاری 

مسابقات و ..... از جمله این برنامه ها بر شمرد.

۹۸ درصد مبتالیان به آنفوالنزا با استراحت بهبود می یابند
همدان – خبرنگار فرصت امروز: 98 درصد موارد ابتال به آنفلوآنزا بدون هیچگونه دارویی و با استراحت بهبود می یابد.هر 5 تا 10 سال یکبار اپیدمی 
آنفوالنزا در کل دنیا اتفاق می افتد که در حال حاضر آنفوالنزا نوع H1N1 در کشور و استان همدان شیوع پیدا کرده است . برای دردهای ناشناخته در سر، 
شکم و قفسه سینه به هیچ عنوان نباید مسکن مصرف شود. به گزارش خبرنگار همدان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی این سینای همدان گفت: 98 درصد موارد 
ابتال به آنفوالنزا بدون هیچگونه دارویی و با استراحت بهبود می یابد. دکتر رشید حیدری مقدم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هر 5 تا 10 سال یکبار اپیدمی 
آنفوالنزا در کل دنیا اتفاق می افتد که در حال حاضر آنفوالنزا نوع H1N1 در کشــور و اســتان همدان شیوع پیدا کرده است. وی با بیان اینکه این ویروس 
همه کشورهای اروپا و آسیا را درگیر کرده است، افزود: متاسفانه انتقال ویروس آنفوالنزا امسال چند هفته زودتر در کشور شیوع پیدا کرد. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی همدان با توصیه بر اینکه تزریق واکسن آنفوالنزا حتما باید در بازه زمانی 15 شهریور تا 15 مهرماه انجام شود، گفت: 2 درصد افراد جامعه شامل؛ افراد 
مسن باالی 65 سال، مبتالیان به دیابت، افراد در حال شیمی درمانی و بیماران قلبی و تنفسی باید واکسن آنفوالنزا را تزریق کنند. دکتر حیدری مقدم  اضافه 
کرد: 98 درصد موارد ابتال به آنفلوآنزا بدون هیچگونه دارویی و تنها با استراحت بهبود می یابد ولی دغدغه علوم پزشکی 2 درصد باقی مانده است. وی بیشرین 
عامل شــیوع آنفوالنزا را در ســبک زندگی و فرهنگ عموم مردم در زمان بیماری و ابتال به سرماخوردگی دانست و افزود: اصرار اشتباه خانواده ها بر حضور 
فرد بیمار در مدرسه و یا محل کار، دست دادن و روبوسی از عوامل رایج در انتشار این ویروس است. حیدری مقدم همچنین با تاکید بر اینکه برای دردهای 

ناشناخته در سر، شکم و قفسه سینه به هیچ عنوان نباید مسکنی مصرف شود، گفت: مصرف خودسرانه مسکن،کورتون و آنتی بیوتیک ها ممنوع است.

وی بهترین روشهای درمانی این بیماری را استراحت و مصرف مایعات عنوان کرد و ادامه داد: مصرف بی رویه داروهای خودسرانه یکی از نگرانی های ماست.

عرشیان: سهمیه سوخت به خودروهای شخصی سرویس مدارس دارای 
مجوز اختصاص می یابد

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: اسماعیل عرشیان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از اختصاص سهمیه 
ســوخت برای خودروهای شــخصی سرویس مدارس دارای مجوز از این سازمان خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکســیرانی شهرداری قزوین؛ عرشیان گفت: ناوگان سرویس مدارس سازمان تاکسیرانی، دارای هزار و 600 دستگاه خودروی سرویس مدرسه 
است که روزانه بیش از 13 هزار دانش آموز را در سطح شهر جا به جا می کنند. این مسئول ادامه داد: 800 دستگاه از این خودروها را تاکسی 
های زرد و نارنجی و 800 دستگاه دیگر را خودروهای شخصی تشکیل می دهند که همه آن ها بر اساس دستورالعمل و آئین نامه ابالغی وزارت 
کشور دارای مجوز و برچسب از سازمان تاکسیرانی هستند.   وی اظهار داشت: جهت تخصیص سهمیه سوخت به این ناوگان، از طریق اتحادیه 
تاکسیرانی های شهری کشور و وزارت کشور مقرر شد؛ برای دو ماه آتی، به خودروهای شخصی دوگانه سوز 80 لیتر و خودروهای شخصی تک 
سوز 120 لیتر سوخت به صورت اعتباری اختصاص یابد و تخصیص این سهمیه مشروط به ثبت نام در سامانه سپند )سامانه پایش ناوگان سرویس 
دانش آموزی( بوده و پس از احراز صالحیت ثبت نام کنندگان، هزینه مربوطه در کارت بانکی رانندگان خودروی سرویس مدارس که شماره آن 

در سامانه سپند ثبت شده، واریز می شود.
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بدون ش��ک ظهور اینترنت و رایانه، انقالبی را در س��طح جهانی به 
وجود آورده است، با این حال در این رابطه بدون شک چند نفر نقش 
بسیار برجسته ای را داشته و به خوبی از این جریان، برای کسب ثروت  
و ش��هرت استفاده کرده اند. درواقع س��ه برند آمازون، مایکروسافت و 
فیس بوک ابر برندهایی هستند که هر فردی آرزوی در اختیار داشتن 
آنه��ا را دارد. اگرچه در رابطه با داس��تان موفقیت و رازهای این افراد 
مقاالت متعددی منتش��ر شده اس��ت، با این حال بررسی توصیه های 
مشترک آنها، بدون شک جذابیت و کاربرد باالتری را به همراه خواهد 
داش��ت. درواقع این موارد را باید کلیدهای طالیی موفقیت دانس��ت. 
عل��ت این امر به این خاطر اس��ت که برای س��ه نف��ر از بهترین های 
جهان کامال کارساز بوده است. در همین راستا به بررسی هشت مورد 

منتخب خواهیم پرداخت. 
۱-کنجکاو باشید 

بزوس، گیتس و زاکربرگ در دس��ته اف��رادی قرار می گیرند که در 
اصط��الح ب��ه آنها کنجکاو گفته می ش��ود. درواقع این اف��راد در برابر 
موضوعات مختلف، ذهن پرسشگری را داشته و همین امر باعث شده 
اس��ت تا به نتایجی دست پیدا کنند که تاکنون از نظر سایرین پنهان 
مانده اس��ت. درواقع جه��ان در اختیار افرادی ق��رار دارد که در برابر 
محی��ط اطراف خ��ود کنجکاو بوده و از این طری��ق به نتایج جدیدی 
دس��ت پیدا کنند. بدون شک حتی تامین یک نیاز از جامعه نیز شما 
را ب��ه موفقیتی فراتر از حد تصور خواهد رس��اند، ب��ا این حال توجه 
داش��ته باش��ید که این امر به معنای عدم رضایت از شرایط و زندگی 
خود نبوده و تنها به این امر اشاره دارد که شما باید به این باور دست 
پیدا کنید که همواره روشی دیگر غیر از موارد معمول نیز وجود دارد. 
بدون ش��ک نارضایتی، باعث خواهد ش��د تا حس��ی بد در شما شکل 
گیرد که در درازمدت تبدیل به ناامیدی خواهد ش��د. در نهایت توجه 
داش��ته باش��ید که تنها کنجکاوی کافی نبوده و الزم است تا بر روی 
موارد مهم، زمان گذاشته و به دنبال راه حل نیز باشید. این امر اگرچه 
ممکن اس��ت در ابتدا کامال سخت به نظر برسد، با این حال این مورد 
نی��ز یک عادت رفتاری بوده و با تمرین، دیگر فش��اری را در رابطه با 

آن احساس نخواهید کرد. 
۲-هنجارها و عقاید رایج را کنار بگذارید 

ش��ما تنها زمانی به تفکر خالق دست پیدا خواهید کرد که خود را 

از ش��ر محدودیت ها رها س��ازید. در این رابطه توجه داشته باشید که 
بزرگترین محدودیت، مواردی هس��تند که در ذهن افراد شکل گرفته 
اس��ت. به همین خاطر شما باید جس��ارت متفاوت بودن با سایرین را 
داش��ته باشید. درواقع با س��بک زندگی و عقاید عموم مردم، شما در 
ص��ف افراد خاص جهان قرار نخواهید گرف��ت. برای مثال علت اصلی 
رش��د آمازون به این خاطر بوده اس��ت که یک روش جدید در زمینه 
فروش را ایجاد کرده اس��ت. ای��ن امر آنها را در ب��ازاری بدون رقیب 
وارد ک��رده ک��ه به علت تازگی و س��هولت باالی آن، مورد اس��تقبال 
بی نظی��ری ق��رار گرفته و در ح��ال حاضر نیز موس��س آن را به رتبه 
نخس��ت ثروتمندترین افراد جهان رسانده است. با این حال الزم است 
تا توجه داش��ته باش��ید که یک جریان انقالبی، به عل��ت این امر که 
عادت های رایج اف��راد را مورد هدف قرار داده و در تالش برای تغییر 
آن اس��ت، ممکن اس��ت زمانی را برای جا افتادن نیاز داشته باشد. به 
همی��ن خاطر نباید تصور کرد که موفقیت این افراد، یک ش��به اتفاق 
افتاده و تنها در اختیار داش��تن یک ایده متفاوت، به معنای پایان کار 

خواهد بود. 
3-آینده نگر باشید 

اگ��ر بخواهی��م تنها یک م��ورد را به عن��وان علت اصل��ی موفقیت 
روزافزون این سه برند اعالم کنیم، بدن شک آینده نگری مدیران آن، 
مهم ترین خواهد بود. درواقع باید بدانید که در سال های آینده تمایل 
دارید که در چه جایگاهی قرار داش��ته باش��ید. ای��ن امر را به صورت 
کامل می توان در نحوه رش��د هر س��ه برند مش��اهده کرد. برای مثال 
آمازون در ابتدای کار خود تنها یک فروشگاه آنالین کوچک در زمینه 
فروش کتاب بوده اس��ت و یا فیس بوک در ابتدا تنها برای دانش��جوها 
مورد اس��تفاده قرار می گرفت. با این حال آینده  نگری این افراد باعث 
شده است تا امروزه این سه برند، به سطح ابربرندهای جهانی برسند. 
نکته دیگری که الزم اس��ت تا در این بخش م��ورد توجه قرار دهید، 
این اس��ت که باید به خوبی خود را با روند تغییرات جهان، هماهنگ 
سازید. درواقع اگر نتوانید خود را به روز کرده و تغییرات الزم را اعمال 

کنید، بدون شک جایگاه خود را به برندی دیگر خواهید داد.
4-میزان مطالعه بسیار باالیی را داشته باشید 

بدون شک کتاب  را باید بهترین دوستی دانست که هر فرد می  تواند 
در زندگی خود داشته باشد. این امر در حالی است که بسیاری از افراد 
کمب��ود وقت را به بهانه ای برای مطالعه نکردن تبدیل کرده اند، با این 
حال علت اصلی این امر، عدم اس��تفاده درست از زمان بوده و این امر 
باعث می ش��ود تا افراد تصور کنند که با کمبود وقت مواجه هس��تند. 

درواقع با یک مدیریت زمان درس��ت و حذف عادت های غیرسودمند، 
ش��ما زمانی به مراتب بیشتر از حد تصور را در اختیار خواهید داشت. 
جالب است بدانید که بیل گیتس در یکی از مصاحبه های خود عنوان 
کرده اس��ت که اگر می توانس��ت یک قدرت فرابشری را داشته باشد، 
بدون ش��ک توانایی مطالعه س��ریع تر را انتخاب می کرد که به خوبی 
تفاوت نگرش او با عموم مردم را می توان در این پاس��خ مشاهده کرد، 
ب��ا این حال با توجه به این امر که حوزه های علم بس��یار متنوع بوده 
و حت��ی تمام عمر یک فرد نیز ب��رای مطالعه تمامی کتاب های جهان 
کافی نخواهد بود، هر انس��انی باید زمینه اصلی خود را انتخاب کرده 
و در رابط��ه با آن و حوزه های مرتب��ط، مطالعه ای مداوم و در ابعادی 
باال را داش��ته باش��د. در نهایت این امر شما را به فردی شایسته برای 

پیشرفت تبدیل خواهد کرد. 
5-در زمینه تعیین اولویت ها وسواس خاصی داشته باشید 

این امر که دقیقا بدانید چه دس��ته از اقدامات از اهمیت بیش��تری 
برخ��وردار بوده و به چه نحوی باید ترتیب بندی داش��ته باش��ید، در 
موفقیت شرکت و کاهش فشارها تاثیر بسزایی را خواهد داشت. برای 
کسب باالترین حد نتایج در این زمینه، ضروری است تا برای افزایش 
تمرکز کارمندان خود نیز برنامه ای داش��ته باشید. برای مثال شناخت 
س��ریع مش��کالت آنها، یکی از این موارد محسوب می شود. در نهایت 
این ام��ر که به جای کمیت فعالیت ها به دنب��ال افزایش کیفیت آنها 

باشید، بدون شک شما را به نتایج به مراتب بهتری می رساند. 
6-در امور خیریه فعالیت کنید 

بیل گیتس و همسرش یکی از بزرگترین بنیادهای خیریه جهان را 
تاسیس کرده اند. در این زمینه همسر مارک زاکربرگ نیز فعالیت های 
جدی ای را در این زمینه داش��ته و جف بزوس نیز همواره بخش��ی از 
درآم��د خود را به ام��ور خیریه اختصاص می ده��د. درواقع این اقدام 
نه تنها یک تبلیغ فوق العاده برای شما محسوب می شود، بلکه تمرینی 
برای حفظ انس��انیت خواهد بود، با این حال توجه داش��ته باشید که 
تالش ب��رای توانمندکردن افراد فقیر، همواره بهتر از کمک های مالی 
م��داوم به آنها خواهد ب��ود. این امر دلیل اصلی راه اندازی موسس��ات 

خیریه از سوی این سه کارآفرین بوده است. 
۷-از بزرگ فکر کردن واهمه ای نداشته باشید 

برای رس��یدن به یک جایگاه بزرگ، شما به اقداماتی بزرگ نیز نیاز 
خواهید داشت. الزمه این امر عدم ترس از ایده های بزرگ است، برای 
مث��ال اگرچه ایده اولیه فیس بوک متعلق به ب��رادران وینکلوس بوده 
است، با این حال آنها به علت ترس و عدم توانایی در گسترش و جهانی 

کردن آن، همه چیز را از دست داده و مارک زاکربرگ به عنوان مالک 
این برند معرفی ش��د. به همین خاطر نیز بس��یار مهم اس��ت که شما 
از پرداختن به ایده های بزرگ واهمه ای نداش��ته و همواره رویاهایی را 
در اختیار داش��ته باش��ید که برای افراد معمولی، کامال غیرممکن به 
نظر برس��د. با نگاهی به این سه برند، همواره ش��اهد نوآوری هایی از 
جانب آنها هس��تید. برای مثال فیس بوک دو ش��بکه دیگر به نام های 
اینستاگرام و واتس اپ را با قیمت هایی بسیار باال خریداری کرد که در 
آن مقطع یک اش��تباه بسیار بزرگ تلقی می شد. با این حال در حال 
حاضر به سودآوری به مراتب بیشتری در مقایسه با شرکت مادر خود 
)فیس بوک( دس��ت پیدا کرده اند. همچنین آمازون نیز در زمینه بازار 
مواد غذایی جهت گسترش محدوده عملکردی خود، وارد شده است. 
همچنین مایکروس��افت، شبکه مخصوص کسب وکار را با نام لینکدین 
خریداری کرده اس��ت که همه این موارد، بیانگر شجاعت مدیران آن 

در قدم نهادن در مسیرهای جدید و اقدامات بزرگ است. 
8-موفقیت را تنها برای خود نخواهید 

این امر که سایر افراد تیم شرکت خود را به افرادی توانا حتی برای 
جانش��ینی خود تبدیل کنید، از دیگر مواردی اس��ت که باعث خواهد 
ش��د تا نه تنها شرکت شما پیش��رفت کند، بلکه رضایت کارمندان نیز 
به باالترین حد ممکن برس��د. ب��رای مثال اگرچه بیل گیتس چندین 
س��ال اس��ت که از مدیریت مایکروسافت اس��تعفا داده و تنها به امور 
موسس��ه خیریه خود می پردازد، با این حال از مدت ها قبل برای این 
تصمیم خ��ود برنامه ریزی ک��رده و افرادی را جهت جانش��ینی خود 
آماده کرده اس��ت. همچنین ج��ف بزوس و م��ارک زاکربرگ نیز در 
مصاحب��ه اخیر خود اعالم کرده اند که در برنامه های مداوم آموزش��ی 
خود، همواره افراد بااس��تعداد برای امر مدیریت را شناسایی می کنند 
تا آنها را برای زمانی که دیگر خواهان مدیریت ش��رکت نیس��تند، به 
عنوان جانشین خود معرفی کنند. اگرچه ممکن است تصور کنید که 
تحت این ش��رایط می توان از فردی خارج از شرکت نیز استفاده کرد، 
با این حال فراموش نکنید که این امر، یک اقدام پرریس��ک محسوب 
شده و عمال نمی توان نس��بت به موفقیت آمیز بودن شیوه های چنین 
مدیری اطمینان داش��ت و همواره این احتمال وجود دارد که زحمات 
گذشته و فرهنگ شکل گرفته به صورت کامل نابود شود، با این حال 
اگر فردی را خودتان تربیت کرده باش��ید، بدون ش��ک مسیر شما را 
ادامه داده و حافظ مواردی خواهد بود که شما برای شکل گرفتن آن 

تالش کرده اید. 
business۲community :منبع

 توصیه های مشترک جف بزوس
بیل گیتس و مارک زاکربرگ برای کارآفرین ها

به قلم: مکس پالمر نویسنده حوزه موفقیت و کارآفرینی
مترجم: امیر آل علی
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۱5کسب و کار نوین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

س��یزدهمین نشس��ت سراس��ری فن بازارهای منطقه ای و تخصصی سراس��ر 
کش��ور با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهدی 
صفاری نیا رئیس پارک فناوری پردیس، محس��ن صالحی نیا مدیرعامل س��ازمان 
صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی و میالد صدرخانلو رئیس ش��بکه فن بازار 
ملی ایران برگزار شد. در این نشست 32 قرارداد سرمایه گذاری و فروش فناوری 

با ارزش بالغ بر ۹00 میلیارد تومان معرفی شدند.
 به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

»فن بازار« به معنای بازار فناوری، محلی برای مبادالت فناوری است. در واقع 
فن بازار یک بنگاه معامالت فناوری اس��ت که با ایفای نقش واس��طه اطالعاتی و 
حقوقی، وظیفه نزدیک کردن طرف های »عرضه« و »تقاضا« در حوزه فناوری و 

محصوالت پیشرفته را برعهده دارد.
شناس��ایی و ارائه فرصت های س��رمایه گذاری در حوزه فناوری، جلب 
سرمایه گذاران، تسهیل روند تجاری سازی دانش فنی و سایر فعالیت های 
حرفه ای که منجر به »توسعه بازار فناوری« می شود از جمله نقش های 
اساس��ی فن بازارها اس��ت. در دنیا فن بازارها به سه دس��ته فن بازارهای 
اطالع��ات فناوری، فن بازاره��ای انتقال فن��اوری و فن بازارهای ترکیبی 
تقس��یم بندی می ش��وند. با حمای��ت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، ش��بکه ملی فن بازار در کش��ور توانسته اس��ت در 20 استان 
کشور، شعبه استانی ایجاد کند. این شبکه با حضور فعاالن و نمایندگان 
سراس��ر کشور، سیزدهمین نشس��ت سراسری خود را صبح روز ۹ آذر ) 
13۹8( در محل س��الن ش��یخ بهایی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری برگزار کرد.
در ابتدای این نشس��ت که با حضور نمایندگانی از بیش از 20 اس��تان کشور 
برگزار شد، جمعی از »بروکرها« و مدیران فن بازارهای سراسر کشور تجربیات و 

دستاوردهای خود را با حاضران به اشتراک گذاشتند .
قرارداد  »نانوژل های داخل چشمی)HPMC( در سرنگ های از پیش پر شده 
با مواد اولیه گیاهی« که با تالش فن بازار منطقه ای کرمانش��اه منعقد شده است، 
از جمله هش��ت قراردادی بود که در این رویداد به صورت نمادین توسط مالکان 

و سرمایه گذاران به امضا رسید.
»ماش��ین برداش��ت گل زعفران«، »تولید متیل کلراید بی ضرر برای انسان در 
تولید کفش«و »تولید پلی س��لیکات روی« از جمله دیگر قراردادهایی بودند که 
در حاش��یه این نشس��ت  توس��ط مالکان آنها  به حضار معرفی شدند و در مورد 

آنها توضیحاتی ارائه شد.
در ادامه این نشست، اکبر قنبرپور معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس 
ضمن اش��اره ب��ه تالش های انجام گرفت��ه در دوره های قبل گفت: س��یزدهمین 
نشس��ت شبکه سراس��ری فن بازارهای سراسر کش��ور، این بار به میزبانی شبکه 
فن بازار ملی در تهران برگزار ش��ده است و نشست های بعدی به میزبانی یکی از 

استان های متولی فن بازار منطقه ای برگزار خواهد شد.
وی افزود: زیس��ت بوم فناوری در کش��ور اعضای زی��ادی دارد که از آن جمله 
می ت��وان ب��ه تولیدکنندگان، ش��رکت های بزرگ پذیرنده فناوری، ش��رکت های 
دانش بنی��ان و ... اش��اره ک��رد. با این همه جم��ع حاضر در این نشس��ت عموماً 
از »واس��طه های نوآوری« یا همان بروکرها تش��کیل ش��ده اس��ت که به صورت 

تخصصی در این حوزه فعالیت دارند.
 نقش موثر بروکرها

معاون توس��عه نوآوری پ��ارک فناوری پردیس در ادامه اظه��ار کرد: بروکرها، 
کارگزارانی با ماهیت خصوصی هس��تند که در قالب ش��بکه فن بازارها در کشور، 
وظیف��ه همرس��انی و هماهنگی فضای ن��وآوری را برعه��ده گرفته اند و به یقین 
می ت��وان گفت که این مهم یکی از س��خت ترین کارهای این زیس��ت بوم اس��ت 
و ای��ن فع��االن تجارت فناوری، همرس��انی عرضه و تقاضا را در این زیس��ت بوم 

برعهده دارند.
این مسئول حوزه نوآوری در کشور با ارائه گزارشی از فعالیت های انجام گرفته 
در س��ال های قبل افزود: در س��ال 13۹1 با توجه به ضرورت های موجود، اقدام 
به تاس��یس شبکه ملی فن بازار در کشور کردیم و در سال 13۹2 نیز با جانمایی 
انجام گرفت��ه در درون این ش��بکه، یک ش��بکه از بروکرها ایجاد ش��د. بروکرها 
دارای »یک ش��خصیت حقوقی خصوصی « هس��تند و درآمدشان از طریق انجام 

فعالیت های همرسانی به دست می آید.
اکبر قنبرپور افزود: ش��بکه فن بازار ملی براساس اسناد باالدستی ابالغی، ایجاد 
ش��ده  است که از جمله این اسناد می توان به ابالغ مفادی از نقشه جامع علمی 
کش��ور از سوی ش��ورای عالی انقالب فرهنگی به معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری اش��اره کرد. اخیراً نیز ش��یوه نامه ها و دستورالعمل هایی برای انجام کار 
بروکرها یا همان کارگزاران تجارت فناوری تدوین ش��ده است که به زودی ابالغ 
می شود. در حال حاضر نسبت به ایجاد فن بازار در دو حوزه تخصصی از جمله » 
فن بازار تخصصی حوزه گاز و حوزه س��المت« اقدام ش��ده است و بیش از ۴000 
شرکت داش��ته های خود را که بالغ بر 13000 محصول است در سامانه فن بازار 

ملی کشور به آدرس www.techmart.ir عرضه کرده اند.
می��الد صدرخانلو رئیس ش��بکه فن بازار ملی ایران نیز در ادامه این نشس��ت، 

ضم��ن تاکید بر لزوم هم افزایی و ایجاد تعامل بیش��تر میان تمام اجزای ش��بکه 
سراس��ری فن بازارها گفت: س��رمایه اصلی در ش��بکه فن بازار ملی ایران، اعضای 
ش��بکه، به ویژه بروکرها هستند. خوش��بختانه تاکنون تعامل مثبت و سازنده ای 
بین تمام دفاتر فن بازار استانی و بروکرها ایجاد شده است. البته نمی توان نادیده 
گرفت که در برخی دفاتر نیز این تعامل در س��طح مطلوبی قرار نداش��ت که باید 

رسیدگی شود.
رئیس ش��بکه فن بازار ملی ایران افزود: از فرصت ایجادش��ده در این نشس��ت 
اس��تفاده می کن��م و  از تمام همکاران در سراس��ر کش��ور درخواس��ت می کنم 
که س��طح هم��کاری و تعامل خود ب��ا بروکرها را افزایش دهن��د. از بروکرها نیز 
می خواهم تا فعالیت های خود را هرچه بیش��تر با چارچوب ها و ضوابط اعالم شده 
از س��وی دفاتر تطبیق دهند. با توجه به زحمات و ریسکی که یک بروکر متقبل 
می شود، این انتظار منطقی را دارند که شاهد بیشترین سطح همکاری و حمایت 

از سوی مسئولین مربوطه باشند.
 پاسخ به نیاز صنایع بزرگ

محس��ن صالحی نیا، مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتي 
ایران، دیگر س��خنران این نشس��ت بود که با اش��اره به ظرفیت ها و فعالیت های 

انجام گرفته در این س��ازمان اظهار کرد: در 500 ش��هرک صنعتی و 320 ناحیه 
صنعتی امکانات و زیرس��اخت های مناسبی وجود دارد که می تواند مورد استفاده 
دفاتر اس��تانی فن بازار در سراس��ر کش��ور قرار گیرد. در حال حاضر با توجه به 
توافق��ات صورت گرفته با معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از حدود 
20 دفتر فن بازار اس��تانی در کش��ور، 1۴ فن بازار در شرکت های شهرک صنعتی 
استان ها مستقر هستند و برنامه ریزی شده است که این سطح تعامل و همکاری 

در آینده نیز توسعه یابد.
مه��دی صفاری نیا، رئیس پارک فناوری پردیس نیز با اش��اره به نیاز روزافزون 
ش��رکت های بزرگ صنعتی به محص��والت دانش بنیان و مبتنی بر فناوری گفت: 
باید جزایر مس��تقل فناوری در کش��ور، به یک ش��بکه همکار و منسجم تبدیل 
شود. تا چند سال قبل کارگزاران تجاری فناوری یا بروکرها اصاًل وجود نداشتند 
و خوش��بختانه امروزه ش��اهد فعالیت موثر و رو به فزونی این عناصر فعال درون 

شبکه هستیم.
رئیس پارک فناوری پردیس افزود: فن بازار تالش کرده اس��ت تا با به دس��ت 
گرفتن ابتکار عمل در زمینه اختراعات و ابتکارات با  ارزش گذاری این دارایی های 
فکری، زمینه مناس��بی برای تجاری سازی آنها را فراهم سازد. باید تالش کرد تا 

با ایجاد پیوند بیشتر میان شبکه سراسری فن بازارها با محیط های دانشگاهی، بر 
روی نیازهای واقعی صنایع بزرگ متمرکز شد.

وی در پایان ضمن اش��اره به زمینه های مساعد موجود در مراکز صنعتی بیان 
کرد: بنگاه های بزرگ بس��یاری از جمله: س��اپکو، سایپا، ش��رکت ملی گاز ایران، 
ش��هرداری تهران و دیگر نهادها با شبکه سراس��ری فن بازار همکاری دارند و به 
دنبال این هس��تند که برای نیازهای خود در دل این ش��بکه، پاسخ های فناورانه 
جست وجو کنند. با توجه به اینکه یکی از دغدغه های بزرگ مقام معظم رهبری 
ایجاد پیوند واقعی میان دانش��گاه و صنعت اس��ت،  تالش داریم که با استفاده از 

ابزارهایی مانند شبکه ملی فن بازار، تقویت کننده این پیوند باشیم.
 نشس��ت سراس��ری فن بازارهای تخصصی و منطقه ای کشور با حضور معاون 
علم��ی و فناوری رئیس جمهوری، معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت، رئیس 
شبکه ملی فن بازار کشور و جمعی از نمایندگان و کارگزاران فن بازارهای سراسر 
کش��ور در صبح روز ۹ آذرماه )13۹8( در محل معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری برگزار ش��د. در این نشس��ت از 32 قرارداد س��رمایه گذاری و فروش 
فناوری به ارزش بیش از ۹00 میلیارد ریال رونمایی به عمل آمد و در حاش��یه 

آن پنل های آموزشی برای عالقه مندان و فعاالن شبکه برگزار شد.

با برگزاری »سیزدهمین نشست سراسری فن بازارها«

توسعه استانی نوآوری سرعت گرفت
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چه تفاوتی بین »حل مساله« و »تفکر بیش از حد« وجود دارد؟

»چرا رئیسم این را گفت؟«
»چگونه باید مذاکره را شروع کنم که منجر به فروش شود؟«

»چه اتفاقی می افتاد اگر دیروز در جلسه بیشتر از آن صحبت می کردم؟«
اینها چند نمونه  از سؤاالتی هستند که هم زمان با هجوم افکار، ذهن را بمباران می کنند. چنین افکاری 
فض��ای ذهن را اش��غال کرده،  به جای کاهش ع��دم اطمینان فرد او را به ش��دت درگیر خود و مضطرب 
می کنند. همچنین می توانند پای مشکالت جدیدی را به زندگی فرد باز کند. از اختالالت خواب گرفته تا 
افزایش خطر ابتال به بیماری های روحی و روانی. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده، »نشخوار فکری« 

یا همان »تفکر بیش از حد« را به فهرست طوالنی از پیامدهای منفی پیوند داده است.
اما در اغلب موارد، تفکر بیش از حد با فرآیند حل مس��ئله به آس��انی اشتباه گرفته می شود. شاید از آن 
دس��ته افرادی هس��تید که خود را متقاعد می کنید، تفکر بیش از حد درباره یک مساله،  نگرانی درباره آن 

و تکرار مکررات می تواند منجر به بهره وری بیشتر شود.
اما واقعا چه تفاوتی بین »حل مساله« و »تفکر بیش از حد« وجود دارد؟

من به عنوان روان درمانگر با مراجعان بی شماری صحبت کردم که کامال معتقدند باید زمان زیادی را به 
نگرانی درباره مشکالت شان اختصاص دهند.

آنها متقاعد شده اند که هرچه بیشتر وقت خود را صرف فکر کردن در مورد چیزی کنند، احتماالً راه حل 
بهتری پیدا خواهند کرد یا دست کم اجازه نمی دهند، اتفاق ناخوشایندی بیفتد. درحالی که یافتن راه حلی 

برای مساله، لزوماً به تفکر سخت تر درباره آن نیاز ندارد.
»زمان« و »قدرت ذهن« باارزش ترین منابع هستند بنابراین روش منطقی این است که برای حل مساله 

از این منابع استفاده کنیم. نه اینکه زمان را با نشخوار افکار تکراری تلف کنیم.
»تفکر انتقادی و حل مسئله« 2 مهارت پول ساز در کسب و کار

»فعاالنه به دنبال راه حل بودن«، یک تعریف ساده از »حل مسئله« است. به عبارت دیگر، می دانید چگونه 
مهارت ها را هدفمندتر کنید ، اس��تراتژی ها را به کار گیرید و مراحل اجرایی را پیاده سازی کنید. به تدریج 

متوجه می شوید که با کاهش هرچه بیشتر استرس مراحل حل مساله را آسان تر پشت سر می گذارید.
از طرف دیگر، »تفکر بیش از حد« شامل تجزیه و تحلیل های بیش از حد و نگرانی و نشخوار مکرر افکار 
است. چنین اقداماتی باعث می شود تا در مرحله تعریف مساله درجا بزنید و نتوانید راه حلی برای آن ایجاد 
کنید. تفکر بیش از حد میزان پریشانی و اضطراب را افزایش می دهد و باعث می شود بیشتر روی جوانب 

منفی تمرکز کنید. تمرکز بر جوانب منفی شما را در دام اضطراب دائمی گرفتار می کند.
 از کجا بدانید که گرفتار تفکر بیش از حد شده اید؟

خواه در حال تجربه مس��اله ای در محل کارتان باش��ید؛ خواه ندانید چه نوع اقدامی باید در زمینه مالی 
انجام دهید  به سؤاالتی که در ادامه مطرح شده است، پاسخ دهید. این سواالت شما را در تشخیص اینکه، 

در حال حل مساله هستید یا در دام تفکر بیش از حد، کمک می کنند.
از خودتان بپرسید:

آیا برای مساله ای که پیش روی من است راه حلی وجود دارد؟
برای بعضی از مس��ائل و مشکالت واقعا نمی توان راه حلی پیشنهاد کرد. رکود اقتصادی، بیماری ناعالج 
ش��ریک زندگی تان یا اش��تباهی که در گذشته مرتکب شدید. دیگر نمی توانید به گذشته برگردید و آن را 

جبران کنید. آنچه می توانید انجام دهید تغییر نگرش و نحوه پاسخگویی به این نوع شرایط است.
تغییر در پاس��خ احساسی به این مسائل خود می تواند یک راه حل باشد، اما تکرار مکرر چون و چراهای 

قبلی، بخشی از تفکر بیش از حد و نشخوار فکری است.
آیا من به دنبال راه حل هستم یا روی مسئله متمرکز شدم؟

در جس��ت وجوی راهکارهایی باشید که به ش��ما کمک کند احساس تقصیر نکنید. فکر کردن در مورد 
اینکه چقدر وضعیت مالی تان ناعادالنه اس��ت یا تصور اینکه بی خانمان می ش��وید، افکاری هستند که شما 

را در خود تسخیر کرده و از حرکت باز می دارند.
آیا فکر کردن به این مساله کمکی به حل آن می کند؟

فکر کردن به مس��ائل کاری در صورتی مفید خواهد بود که به دنبال یافتن دیدگاه جدیدی درباره آنها 
باش��ید، اما تکرار مجدد اش��تباهات خود، تکرار بحث و گفت وگوهای همیشگی با همکاران یا تصور کردن 

اینکه همه چیز دارد به اشتباه پیش می رود، عالیم اولیه تفکر بیش از حد است.
»زمان و قدرت ذهن باارزش ترین منابع هستند. روش منطقی این است که برای حل مساله از این منابع 

استفاده کنیم. نه اینکه زمان را برای نشخوار افکار تلف کنیم.«  
تفکر خود را اثربخش کنید:

به زمان هایی توجه کنید که وسوسه می شوید وقت بیشتری را برای فکر کردن در مورد موقعیتی خاص 
اختصاص دهید. اگر واقعا به دنبال حل مشکل هستید، به کار خود ادامه دهید، اما اگر احساس کردید در 

حال افتادن به دام تفکر بیش از حد هستید، هرچه سریع تر نشخوار افکار را متوقف کنید.
زمانی که بتوانید حل مساله را از تفکر بیش از حد تشخیص دهید، در این صورت می توانید منابع تان را 
به فعالیت های بهره ور اختصاص دهید. قدرت ذهنی تان به شما کمک خواهد کرد که وقت و انرژی تان را 

به فعالیت های ارزشمند اختصاص دهید و از بزرگترین پتانسیل خود بهره برداری کنید.
forbes/modirinfo   :منبع
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چرا بیش��تر افراد ش��اغل زمان کافی برای اهداف شخصی خود 
پی��دا نمی کنند؟ البته که ما برای تحق��ق کارهایی که کارفرمایان 
برعهده  ما می گذارند تعهداتی داریم، ولی من حدس می زنم شما 
نیز در حال حاضر اهدافی دارید که حرف هایی برای گفتن دارند و 
با تمام س��اعات بیکاری که دارید نمی توانید برای تحقق آنها وقت 

بگذارید و قدم بردارید. فکر می کنید چرا اینطور است؟ 
در واق��ع هر یک از م��ا جواب های مختلف و گوناگونی برای این 
پرس��ش داریم. »من وقت ندارم چون وقتی از س��رکار برمی گردم 
واقعا احساس خستگی می کنم« یا »در مواقعی که سرکار نیستم، 
کارهای بس��یار زیاد دیگری دارم که باید ب��ه آنها بپردازم« تقریباً 
هیچ  وقت یک جواب درس��ت و حس��ابی و واحد نخواهیم داشت. 
نداشتن جواب واحد به این خاطر است که جواب ها معموالً روزانه 
تحت شرایط مختلف تغییر می کند و هر روز جدیدی که می آید با 

خود چالش جدیدی نیز  در برخواهد داشت. 
ام��ا صب��ر کنید! بیایی��د آن روی س��که را هم ببینی��م. امکان 
دارد یک ش��خص وقتی از س��ر کار برمی گردد خس��ته باشد، ولی 
قبل از خواب وقت کافی برای تماش��ای س��ه قس��مت یک ساعته 
از جدیدترین س��ریال ش��بکه نت فلیکس را پیدا می کند. شخص 
دیگری هم هست که می گوید کارهای زیادی هست که باید انجام 
دهد. او وقتی به خانه می رس��د چند دقیقه استراحت می کند ولی 
در نهایت برای باقی شب در همان حالت می ماند و کارهایش را به 

لیست کارهای فردا اضافه می کند.
فرد دیگری می گوید وقتی به خانه برس��م باید برای بچه ها شام 
درست کنم. یک شب که بچه ها فست فود را ترجیح می دهند وقت 
اضافه برای رس��یدن به اهداف شخصی آن فرد ایجاد می شود ولی 
او س��راغ پروژه ای م��ی رود که آن روز در دفت��ر کارش نیمه تمام 

گذاشته بود. طوری که انگار خودش ارزش وقت گذاشتن ندارد.
 بهتری��ن هدیه ای که می توانی به خودت بدهی کمی از توجه و 

وقت خودت است.
آنتونی جی. دی.آنجلو

 هم��ه اینها در واقع چی��زی جز بهانه نیس��ت. بهانه هایی برای 

توجیه اینکه چرا ما به س��مت اهدافی که آرزوی شان را داریم گام 
برنمی داری��م. در حالی که در محل کارمان برای اهداف ش��خص 

دیگری در حال تالش کردن هستیم.
ی��ک ضرب المثل قدیمی هس��ت که می گوید اگ��ر هدفی برای 
خودتان نداش��ته باش��ید باید برای هدف دیگ��ران کار کنید. پس 
یک لطفی به خودتان بکنید و اس��تراحت کنید. ازتمام بهانه هایی 
که مانع پیش��روی به سمت هدف تان می شود یا از تمام چیزهایی 
که تمرکزتان را بهم می زند، فاصله بگیرید. چون در حقیقت ش��ما 
در چی��زی که از آن ل��ذت می برید، چه خوب چه بد، زندگی خود 
را ش��کل می دهید. درواقع ش��ما باید از ش��غل فعلی خود فاصله 
بگیرید و زمان بیشتری به خود اختصاص دهید. می توانید این کار 
را در زم��ان ناهار انجام دهید یا وقت هایی که برای اس��تراحت در 
نظر گرفتید. موقع نوش��یدن قهوه یا هر زمان دیگری که خودتان 
احس��اس راحتی می کنید. الزم نیس��ت که حتما حین کار کردن 
باشد، بیرون از محل کار هم می توانید برای خودتان زمان بگذارید.

اما چیزی که اهمیت دارد این اس��ت که سعی داشته باشید که 
حتم��ا این کار را انجام دهید. قدم های کوچکی بردارید تا انجمن، 
باور یا هر چیز مهم دیگری که خوش��حال تان می کند را بس��ازید. 
به خاطر داش��ته باشید هدفی که هیچ تالشی برای آن نشود برای 

همیشه یک رویا باقی می ماند.
در اینجا پنج نکته ذکر ش��ده است که به شما کمک می کند از 
تمام اتفاقات اطراف تان فاصله بگیرید، رویاهای خودتان را بسازید 

و روی مهم ترین دارایی که دارید سرمایه گذاری کنید، خودتان!
۱. روزانه یک هدف برای خود تعیین کنید

ه��ر روز یک هدف هرچند کوچک انتخاب کنید که ش��ما را به 
هدف اصلی خود نزدیک تر می کند. آن را روی کاغذ بنویس��ید و تا 
آخر روز آن را حتماً  انجام دهید. آن کاغذ را در جیب لباس، کیف 
پول، در قاب گوش��ی یا هر جای دیگری که توجه ش��ما را به خود 
جلب می کند و جلوی چش��م تان اس��ت، بگذارید. این کار به شما 
ای��ن قدرت را می دهد که هدف تان را طی روز انجام دهید زیرا در 

ذهن هوشیارتان کار وقت گیری به نظر نمی آید.

۲. برای هدف روزانه خود هشدارهای تشریحی تنظیم کنید
هر ساعت یا هرچند ساعت یک هشدار همراه با پیامی که مربوط 
به هدف تان است تنظیم کنید. وقتی هشدار خاموش می شود شما به 
طور خودکار می دانید چه کاری باید انجام دهید. تکرار یک چیز باعث 
می ش��ود که ذهن هوشیارمان به طور پیوس��ته درگیر شود و بعد از 
مدتی آن چیز جزئی از ناخودآگاه ما می شود و شما بیشتر به این باور 

می رسید که اهداف تان ارزش وقت گذاشتن دارد.
3. از عکس فردی که دوستش دارید استفاده کنید

عکس ش��خصی که موفقیت ش��ما روی آنها هم تاثیر می گذارد 
به ش��ما این ق��درت را می دهد ک��ه در مورد اه��داف پیش روی 
خود مصمم باش��ید. چون حاال دیگ��ر آنها را فقط برای خود انجام 

نمی دهید.
4. استراحت کنید و این جمله تاکیدی را تکرار کنید

در حال انجام هر کاری که هس��تید، 10 ثانیه صبر کنید و این 
جمله را تا جایی که امکانش هست

تکرار کنید:  اس��تراحت ک��ن )دم...بازدم(،  نف��س بکش )دم...
بازدم( ، بساز )دم...بازدم(

5. استفاده از شی  ای که معنا یا پیام خاصی را دربر دارد
یک ش��ی که برای ش��ما معنای خاصی دارد را انتخاب کنید و 
در تمام مدت جلوی دید بگذارید. وظیفه آن ش��ی این اس��ت که 
به ش��ما یادآوری کند که کارهایی برای انجام دادن دارید. منظور 
من آن کارهایی نیستند که مربوط به شغل فعلی شما هست؛ بلکه 
پروس��ه ای است که باید در جهت اهداف شخصی تان طی کنید تا 

به رویایی که در سر دارید دست پیدا کنید.
این پنج نکته طی تکرار منظم می تواند به عاداتی تبدیل ش��ود 
که به طور ناخودآگاه ش��ما را به اهداف تان نزدیک می کند. ش��ما 
تنها کاری که باید بکنید این اس��ت که ب��اور کنید که اهداف تان 
ارزش رس��یدن و جنگی��دن را دارند. ش��ما لیاق��ت تجربه زندگی 
رویایی خ��ود را دارید که با تالش های روزانه حتماً به آن دس��ت 

خواهید یافت.
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