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رشد 3905 واحدی شاخص بورس تهران در اولین روز هفته 

سریال رکوردشکنی 
بورس تهران

فرصت امروز: درحالی که بورس تهران در آخرین روز کاری در هفته گذشته نزولی شده بود، مجدد توانست در نخستین روز این 
هفته روند صعودی خود را از س��ر بگیرد و ش��اهد رشد 3905 واحدی شود. چراغ بورس در نخستین روز هفته برخالف چهارشنبه 
هفته گذشته مجددا سبز شد و شاخص بازار با 390۴ واحد رشد به 3۴3 هزار و ۲9۱ واحد رسید. روند صعودی شاخص هم وزن نیز 
ادامه دار بود و با ۱9۸۲ واحد رقم ۱0۷ هزار و ۱۸3 واحد را ثبت کرد. معامله گران بورس 5۲۶ هزار معامله به ارزش ۲5۷۷ میلیارد 
تومان انجام دادند که نسبت به روز چهارشنبه افزایش داشت. در بین تمامی نمادها، ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۴3۸ واحد، 
س. نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۲9۱ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۲09 واحد، فوالد مبارکه اصفهان...
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دیوانه«

نابرابری همیشه یکی از مسائل 
عم��ده در همه جوام��ع از جمله 
ایران بوده و حساس��یت مردم به 
زیاد  نابرابری بس��یار  نش��انه های 
بوده اس��ت. حت��ی در ایران قدیم 
نیز فردی مانن��د مزدک، نابرابری 
را ریش��ه نفرت، گن��اه و فروریزی 
بنیان ه��ای جامع��ه می داند. این 
موض��وع را  می توانیم در کوچه و 
خیابان های خودمان جس��ت وجو 
کنیم. پش��ت چ��راغ قرم��ز، آینه 
ی��ک اتومبیل از قیم��ت اتومبیل 
آن  اس��ت.  بیش��تر  کن��اری اش 
س��وتر در یک رس��توران، غذایی 
س��رو می ش��ود ک��ه هزین��ه آن 
از حق��وق ماهیان��ه ی��ک کارگ��ر 
تم��ام وق��ت باالتر می زن��د. حال 
این را داش��ته باش��یم که بعضاً با 
باس��تی هیلز  مانند  پدیده های��ی 
روبه رو می ش��ویم که خود سمبل 
یک ثروت اندوزی افس��انه ای شده 
اس��ت. هم��ه اینه��ا باعث ش��ده 
اس��ت تا خواه ناخواه حساس��یت 
عجیبی به ثروتمندان ایجاد شود 
و این نفرت ه��ا در زمانه التهابات 
اقتص��ادی، جل��وه بیش��تری پیدا 
می کند و گاهی در گفت وگوهای 
خودمانی نی��ز ثروتمندان و حتی 
کارآفرین��ان با دش��نام ن��ام برده 

ش��بکه های  می ش��وند. 
3اجتماعی مان پر شده...
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در حالی ک��ه قرار بود از روز یکش��نبه دور جدی��دی از تعرفه ها اجرایی 
شود، چین و آمریکا به توافق فاز یک رسیدند، سرمایه گذاران نفس راحتی 

کشیدند و شرکت های فناوری بیشتر از همه منتفع شدند.
در ۱۸ماه گذشته که جنگ تجاری میان دو غول اقتصاد جهانی جریان 
داشت، آمریکا بر 3۶0 میلیارد دالر و چین بر ۱50 میلیارد دالر از کاالهای 
یکدیگر تعرفه وضع کردند. با این حال، در این مدت نمایندگان سیاسی و 
تجاری دو کشور چندین بار به گفت وگو پرداختند و نشست های عمومی 
و خصوص��ی متعددی برگزار کردند تا بتوانند صلحی یکپارچه را برای هر 

دو کشور رقم بزنند.
ترام��پ هفته های گذش��ته در اظهاراتی متناقض، امیده��ا برای توافق 
تجاری میان واشنگتن و پکن را ناامید کرده و گفته بود برای چنین توافقی 
احتماال باید تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲0۲0 آمریکا صبر 
کرد. این اظهارات ترامپ موجب خروج س��رمایه گذاران از بازارهای سهام 
شده بود و بازار طال را رونقی نسبی بخشیده بود. در این میان، بازار اوراق 

قرضه نیز از اوضاع آشفته سیاسی و تجاری، سود مناسبی را کسب کرد.
در هفته ه��ای بعدی چین و آمریکا برای کاهش تنش های اقتصادی به 
توافق تجاری نزدیک ش��دند، ولی به دلیل تنش های داخلی هنگ کنگ، 
دو کشور نتوانستند به یک توافق مشترک برسند. آمریکا به چین هشدار 
داده بود که اگر اوضاع هنگ کنگ را آرام نکند و به درخواست معترضین 

پاسخگو نباشد، توافقی در میان نخواهد بود.
حالوتی که اقتصاد جهانی را خشنود کرد

اما در روز جمعه، سرنوشت صلح تجاری به شیوه دیگری کلید خورد و 
در نهایت فاز نخست یک توافق تجاری اجرایی شد تا به این ترتیب اولین 
گام موث��ر را برای پایان دادن به جنگ تجاری که یک س��ال و نیم طول 
کشید، بردارند. با این توافق اولیه، میلیاردها دالر از تعرفه هایی که هر طرف 
بر کاالهای طرف مقابل اعمال کرده حذف شد یا اعمال آنها به تاخیر افتاد.
در ف��از اول این تواف��ق، چین موافقت خود را ب��ا واردات ۲00 میلیارد 
دالر از کاال و خدمات آمریکا تا دو س��ال آینده اعالم کرده اس��ت. اگر این 
واردات به درس��تی از سوی چین انجام شود در واقع آمریکا گام بزرگی را 
در صادرات به چین برداشته است. چین در سال ۲0۱۷ میالدی در حدود 
۱30میلی��ارد دالر از محصوالت آمریکایی را وارد کرده اس��ت و در حدود 
5۶ میلیارد دالر نیز از خدمات این کش��ور را به چین وارد کرده است. به 
این ترتیب، آمریکا نیز تعرفه بر واردات محصوالت چینی را تعلیق خواهد 
کرد و دیگر تعرفه های وارد بر محصوالت این کشور را نیز در فازهای بعدی 

ملغی خواهد کرد.
در توافق موسوم به »فاز یک« که البته هنوز به امضا نرسیده است، وضع 
تعرفه ه��ای جدید ۱5درصدی روی ۱۶0 میلی��ارد دالر کاالهای مصرفی 
چینی در روز یکش��نبه معلق ش��د. چند هفته قبل از کریس��مس، ۱۱5 
میلیارد دالر از این تعرفه ها شامل آیفون، لپ تاپ و سایر لوازم الکترونیکی 

می شد.
براساس گزارش رویترز، همچنین به موجب این توافق، آمریکا تعرفه های 
موجود فعلی روی س��ایر کاالها را نیز کاهش می دهد. چین نیز پذیرفته  
اس��ت که واردات کاالهای آمریکایی در حوزه انرژی، دارویی و محصوالت 
کشاورزی را افزایش دهد. البته مقامات چینی جزییاتی از میزان کاالهای 

آمریکایی که پکن متعهد به خرید آنها شده است، اعالم نکردند.
عالوه بر توافق ف��از یک، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت متحده 
آمریکا در پیامی توییتری اعالم کرد که گفت وگوهای مربوط به فاز دوم این 

توافق را نیز به شکلی فوری آغاز خواهد کرد. ترامپ  در دو پیام توییتری 
نوشت: »با ما چین بر سر فاز یک این معامله، توافق کردیم. آنها بسیاری از 
تغییرات ساختاری همچنین خرید گسترده محصوالت کشاورزی، انرژی، 

تولیدات کارخانه ها و بسیاری چیزهای دیگر را پذیرفتند.«
او ضم��ن تاکید بر اینکه افزایش ۲5 درص��دی تعرفه ها همچنان باقی 
می مان��د، افزود: »تعرفه های جریمه ای که قرار بود از ۱5 دس��امبر اعمال 
آنها آغاز ش��ود، با این معامله اجرا نخواهند شد. ما به جای اینکه تا پایان 
انتخابات ۲0۲0 میالدی منتظر بمانیم، مذاکرات مربوط به فاز دوم را نیز 

فورا آغاز می کنیم. این معامله ای فوق العاده برای همه است.«
واکنش بازارها به پایان مجادالت تعرفه ای

رویترز معتقد اس��ت که این توافق بیشتر از همه به نفع اپل است. این 
خبرگزاری می نویسد: »اگر توافق فاز یک جنگ تجاری امضا شود، تسکینی 
برای اپل خواهد بود. اپل بین تمام شرکت های آمریکایی بیشترین آسیب 
را از جن��گ تجاری دیده اس��ت چرا که اغلب تراش��کارهایی که قطعات 

دستگاه های اپل را می سازند، در چین هستند.«
در همین رابطه »دان ایوز« تحلیلگر ش��رکت سرمایه گذاری ویدباش با 
تاکید بر تمرکز این توافق روی ۱5 درصد تعرفه جدید نوش��ت: »ما باور 
داریم که توافق فاز یک چراغ سبزی برای بازار سهام شرکت های فناوری 
است. این بازار دیگر نگران تعرفه های ۱۶0 میلیارد دالری نخواهد بود. اگر 
این تعرفه ها در روز یکش��نبه اعمال می شدند، درآمد اپل در سال ۲0۲0 
به ازای هر یک س��هم ۴ درصد کاهش می یافت.« در طول سال ۲0۱9 با 
وجود تمام بی ثباتی های تجاری اپل اطمینان سرمایه گذار به رسیدن چین 

و آمریکا به توافقی نهایی را ۷0درصد افزایش داده بود.
اعتم��اد ب��ه حل و فص��ل جنگ تجاری، همچنین ش��اخص بورس��ی 
S&P500را نی��ز در وال اس��تریت به جلو راند. ش��اخص SPX در س��ال 

۲0۱9، ۲۶درصد رشد کرد.
بورس ه��ای جهانی روز جمعه را نیز بعد از اعالم خبر توافق اولیه چین 
و آمریکا با ش��ادی به پایان رس��اندند. شاخص S&P500 در روز گذشته 
0.0۱درصد رش��د کرد که باالترین رکورد آن طی دو روز اخیر بوده است. 
نماد بورس��ی اپل نیز ۱.3۶ درصد رش��د کرد و به باالترین میزان ارزش 
خود رسید. س��ی ان ان بیزینس نیز درباره تاثیر توافق اولیه چین و آمریکا 
روی بازارها می نویس��د: »بازار س��هام روز جمعه را بعد  از اعالم دستیابی 
به توافق فاز یک پیش از اوج گرفتن جنگ تعرفه ای در روز یکش��نبه، با 
سکون به پایان رساند.« براساس گزارش این خبرگزاری، شاخص داوجونز 
که در شروع روز بیش از ۱50 نمره صعود کرده بود، در نهایت روز جمعه 
را تنها با 3 نمره پیشرفت به پایان رساند. البته در روز پنجشنبه خبرهایی 
مبنی بر احتمال باالی رسیدن به توافق فاز یک منتشر شده و این شاخص 
۲۲0 نمره پیشرفت کرده بود. شاخص نزدک نیز با پیشرفت اندکی هفته 

را به پایان رساند.
اما براساس تحلیل رویترز، بیشترین تاثیر توافق فاز یک جنگ تجاری 
روی بازار فناوری بوده و در س��ال ۲0۲0 نیز همین بازار بیشترین نفع را 
از پایان این تنش ها خواهد برد. بخش فناوری در سال ۲0۱9، یک درصد 
افت داشته و حاال پیش بینی می شود که در سال میالدی آینده، ۱0درصد 

رشد کند.
»نیکوالس کوالس« بنیان گذار ش��رکت تحقیقاتی دیتاترک می گوید: 
»بازارها امس��ال به وضوح در س��کون بوده اند و انتظار می رود که در سال 

۲0۲0 عملکرد بسیار بهتری داشته باشند.«

پ��س از آنکه وزیر ارتباطات، از س��ورپرایزش رونمای��ی کرد و البته 
با ناامیدی افکار عمومی نس��بت به آنچ��ه پیش بینی اش را می کردند، 
مواجه شد، روز گذشته از سورپرایز خود دفاع کرد و در مراسم رونمایی 
از ناوگان برقی شرکت ملی پست گفت که با راه اندازی نخستین پهپاد 

پستی، ناوگان هوایی پست دوباره زنده شده است.
محمدجواد آذری جهرمی روز گذش��ته در مراسم رونمایی از ناوگان 
برقی ش��رکت ملی پست با اش��اره به اینکه وزارت ارتباطات با تجهیز 
پس��ت به ناوگان برقی به پروژه تهران هوشمند پیوست، گفت: شرکت 
ملی پست با اجرای طرح پست پالس یکی از آلوده ترین مناطق تهران 
را به ۲00 موتور برقی، 50 دوچرخه و ۱0 ماشین برقی مجهز می کند 

و یک گام در این حوزه به پیش می رود.
به گفته وزیر ارتباطات، در حوزه آلودگی هوا حرف زدن کافی است 

و باید عمل کرد.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه هیچ سورپرایزی بهتر از گام برداشتن 
برای س��المتی مردم نیست، گفت: در س��ال های گذشته پست دارای 
ناوگان هوایی بود اما کنار گذاش��ته شد و با راه اندازی نخستین پهپاد 
پستی ناوگان هوایی پست دوباره زنده شد و با اولویت در خدمت هالل 
احم��ر و اورژانس قرار می گیرد تا به نیازهای دارو و درمان بیماران نیز 

کمک کند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه اگر پروژه پهپاد پستی در کشور خارجی 
انجام می ش��د جوانان ما حسرت می خوردند، تصریح کرد: پروژه پهپاد 
پس��تی به دس��ت جوانان خالق ایرانی انجام شده است و ما با جدیت 
این پروژه را پیگیری می کنیم و با نظرخواهی از مردم اسم مناسبی را 

برای نخستین پهپاد پستی انتخاب خواهیم کرد.
او با تاکید به اینکه ش��وخی مردم در این ب��اره را می پذیریم، افزود: 
نظرات مردم در هر قالبی ولو شوخی ها ارزشمند است. پست پالس به 
صورت پایلوت در یک منطقه از تهران اجرا می شود و با بررسی نتیجه 

آن در بقیه مناطق تهران و کشور نیز پیاده سازی خواهد شد.
ام��ا س��ورپرایز وزی��ر ارتباطات با واکن��ش افکار عموم��ی و فعاالن 
اقتصادی روبه رو ش��د و در چند روز گذش��ته ش��وخی های زیادی با 
س��ورپرایز آذری جهرمی به ویژه در شبکه مجازی صورت گرفته است. 
در همین زمینه، حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق ایران، راه اندازی 
نخس��تین پهپاد پس��تی را س��ورپرایز ندانس��ت و تقلیل اکوسیس��تم 
پس��ت پهپادی به هوا کردن پهپاد و نادیده گرفتن وضعیت آش��فته و 
زیرساخت های ناکافی بازار مستعد اما ضعیف خدمات پستی و کوریری 
در کش��ور و بعد به اس��تناد یک نمایش پهپادی، ادع��ای همترازی با 
کش��ورهای توس��عه یافته کردن را مصداق نگاه سطحی، غیراصولی و 

غیرسیستماتیک به مسئله توسعه خواند.
به گفته سالح ورزی، »برای چند روزی، در رسانه ها و فضای مجازی، 
گفت گو بر س��ر سورپرایز وعده داده ش��ده از سوی وزیر ارتباطات داغ 
بود و ای��ن گمانه زنی ها تبدیل به آین��ه ای از بیم ها و امیدهای فعاالن 
اقتص��ادی، کارآفرینان و عموم ش��هروندان نس��بت به آین��ده ازدواج 
ش��کننده میان فناوری ه��ای نوین و اقتصاد و جامعه ایران ش��ده بود. 
س��ورپرایز آقای وزیر، معرفی سرویس پست پالس، شامل امکان حمل 
بسته های پس��تی در تهران )و احتماال شهرهای بزرگ دیگر( با پهپاد 
بود. سورپرایزی که س��ورپرایز نبود. چیزی بود مثل بیشتر رفتارهایی 
ک��ه از دولتمردان و سیاس��تگذاران ایرانی س��راغ داری��م. ترکیبی از 

ادعاهای بزرگ و نس��نجیده با چاش��نی نقض قان��ون و نادیده گرفتن 
حقوق فعاالن اقتصادی.«

نای��ب رئیس اتاق ایران س��پس به تخطئه س��ورپرایز وزیر ارتباطات 
پرداخ��ت و ادام��ه داد: »آقای وزی��ر گفته اند این فن��اوری در اختیار 
معدودی از کش��ورهای پیش��رفته اس��ت. صحبتی بس��یار غیردقیق. 
ساختن و هوا کردن پهپادی در این مقیاس، اگر نگوییم کار هر نوجوان 
کنجکاو و عالقه مند، حداقل برای هر مهندس تازه کاری، هدفی کامال 
دست یافتنی اس��ت. آنچه در انحصار چند کشور پیشرفته است؛ ایجاد 
یک اکوسیس��تم پس��ت پهپادی اس��ت که نیازمند یک زنجیره تامین 
نیرومند برای تضمین ایمنی و کارایی، یک بازار کارآمد برای س��ودآور 
کردن این خدمات و البته زیرس��اخت های کاف��ی برای اجرایی کردن 
چنین طرحی اس��ت ک��ه هیچ کدام نه در حال حاض��ر وجود دارد؛ نه 
فراهم کردن آن از عهده س��ازمانی مثل ش��رکت پس��ت که در اجرای 
وظایف یومیه خود درمانده برمی آید و نه حتی اگر شدنی بود؛ مصلحت 
کش��ور و حکم قانون اقتضا می کرد که در دس��ت یک ش��رکت دولتی 

باشد.«
به گفته وی، »تقلیل اکوسیستم پست پهپادی به هوا کردن پهپاد و 
نادیده گرفتن وضعیت آشفته و زیرساخت های ناکافی بازار مستعد اما 
ضعیف خدمات پستی و کوریری در کشور، و بعد به استناد یک نمایش 
پهپادی، ادعای همترازی با کشورهای توسعه یافته کردن؛ مصداق نگاه 
سطحی، غیراصولی و غیرسیستماتیک به مسئله توسعه بود. چیزی که 
باعث می شود فعاالن بخش خصوصی و البته عقالی قوم ادعاهای وزیر 

جوان را چندان جدی نگیرند.«
سالح ورزی به سه اعتبار نقض صریح قانون بهبود فضای کسب و کار 
پرداخت و ادامه داد: »اما اگر فرمایش��ات ایشان را جدی بگیریم اقدام 
دولت در معرفی پس��ت پالس به س��ه اعتبار نقض صریح قانون بهبود 

فضای کسب و کار است:
اول: از صحب��ت آق��ای وزیر باید چنین اس��تنباط کنیم که مقررات 
گذار آسمان تهران را به روی پرواز تجاری پهپادها گشوده. این تصمیم 
عمیقا بر فضای کسب و کار کوریری تاثیر می گذارد؛ لذا انجام این کار 
باید با اطالع رس��انی در زمان معقول قبلی و مهم تر از اون با اخذ نظر 
مش��ورتی بخش خصوصی در مورد چارچوب و رویه اعطای این امتیاز 
ص��ورت می گرفت. دوم: این امتیاز به صورت انحصاری به پس��ت داده 

شده و مصداق امتیازات ناعادالنه در تجارت و کسب و کار است.
س��وم: اگر قرار بوده چنین امتیاز مهمی در تهران به فعاالن کوریری 
و پستی داده ش��ود؛ طبق قانون بهبود فضای کسب و کار، فقط وقتی 
می ش��ده ای��ن امتیاز را ب��ه یک ش��رکت دولتی داد که ش��رکت های 
خصوصی قادر به انجام این کار نباش��ند یا تمایلی به انجام آن نداشته 

باشند. )اولویت شرکت های خصوصی به شرکت های دولتی(«
او در پایان س��خنانش گف��ت: »بازار خدمات پس��تی و کوریری در 
ایران، این روزها بیش از هر چیز گرفتار سایه فعالیت های غیررسمی و 
زیرزمینی اس��ت. اگر آقای وزیر واقعا قصد سورپرایز کردن ما را دارند؛ 
با دست برداشتن از رویکرد »مدیریت هوایی« که متاسفانه رسم رایج 
این روزگار ش��ده؛ به س��ازمان های زیرمجموعه خود دس��تور دهند با 
عمل به وعده هایی که به فعاالن رس��می این بازار داده شده؛ زمینه را 
برای شفاف س��ازی و اصالح بازار غیررسمی این صنعت و بهبود محیط 

کسب وکار این حوزه کلیدی فراهم آورند.«

جنگ تجاری چین و آمریکا به توافق اولیه رسید

بازارها نفسی راحت کشیدند
آذری جهرمی از راه اندازی نخستین پهپاد پستی دفاع کرد

واکنش افکار عمومی به سورپرایز وزیر ارتباطات
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تحلیلگر مدیریت و توسعه



شاید برای مخاطب عادی عجیب باشد که نظام اقتصادی آمریکا به عنوان قدرت 
اول اقتصادی جهان هر ۲0 سال مستعد بروز و ظهور یک بحران مالی است. همه ما 
درباره بحران مالی سال ۲00۷  که با انفجار حباب بازار مسکن شروع شد و سپس 
بانک های آمریکا را درنوردید، خوانده و ش��نیده ایم. همینطور در مورد رکود بزرگ 
جهانی که در دهه ۱930 رخ داد، در کتاب ها و فیلم های تاریخی بسیار دیده ایم، اما 
مطمئن��ا درباره ۲00 بحرانی که بین این دو نقطه عطف تاریخی در نظام اقتصادی 

آمریکا روی داده، کمتر چیزی می دانیم و می شناسیم.
این واقعیت تاریخی نش��ان می دهد آمریکا در کانون بحران های مالی قرار گرفته 
و تقریبا هر ۲0 س��ال یکبار شاهد نوعی از بحران مالی بوده است. بحران سال های 
۱۸۱9، ۱۸3۶، ۱۸5۷، ۱۸۷3، ۱۸93، ۱90۷، ۱9۲9، ۱9۸۷ و بحران سال ۲00۷، 
نش��انه هایی از این حقیقت اس��ت، بنابراین برای مخاطب کنجکاو این سوال پیش 
می آی��د که چ��را قدرت برتر اقتصادی جه��ان تا این اندازه مس��تعد بحران مالی و 
ورشکستگی های دوره ای است؟ پرونده حاضر را بخوانید تا به پاسخ این سوال برسید.

آنچه بر نظام بانکداری آمریکا گذشت
ت��ا اواخر س��ال ۱۷۸۱ هیچ بانکی در آمریکا وجود نداش��ت تا اینکه الکس��اندر 
همیلتون که می توان آن را بنیان گذار سیس��تم مالی آمریکا معرفی کرد، نامه ای به 
رابرت موریس مدیر کنگره مالی نوش��ت و از او خواست تا در آمریکا بانک تاسیس 
ش��ود. موریس نیز چند ماه بعد کنگره را قانع کرد تا امتیاز اولین بانک ملی آمریکا 
را صادر کند. این ماجرا نقطه عطف ش��کل گیری نظام بانکداری آمریکاس��ت و در 
س��ال ۱۷۸۲ بود که اولین بانک تجاری با نام »بانک آمریکای شمالی« افتتاح شد. 
بالفاصله بعد از آن، الکساندر همیلتون بانک ایاالت متحده را در سال ۱۷9۸ تاسیس 
کرد؛ یک بانک ملی که برای حفظ مالیات آمریکا و پرداخت بدهی های خارجی در 
نظر گرفته ش��ده بود. س��پس اندرو جکسون در سال ۱۸3۲ بانک را تعطیل و تمام 
دارایی های بانکی را به بانک های دولتی ایاالت متحده منتقل کرد. بانک های دولتی 
هم ش��روع به چاپ اسکناس کردند که به هراس سال ۱۸3۷ منجر شد. بانکداری 
سرمایه گذاری هم در دهه  ۶0میالدی فعالیتش را در آمریکا با تاسیس جی کوک 

اند کمپانی، یکی از اولین صادرکنندگان اوراق قرضه دولتی آغاز کرد.
در سال ۱۸۶3، قانون بانک ملی برای ایجاد ارز دولتی به سیستم بانکداری فدرال 
ارائه شد. در دهه ۱990، فدرال رزرو تاسیس شد و سیاست پولی را آغاز کرد. رکود 
بزرگ ه��م به دنبال جدایی میان بانکداری س��رمایه گذاری و تجاری که به »قانون 
گلس اس��تیگال« هم معروف است، اتفاق افتاد. در سال ۱99۱ این قانون به بحران 

مالی ۲00۸ منجر شد.
اولین اقدامات برای ایجاد بانک ملی به س��ال ۱۷۸۱ و بانک آمریکای شمالی در 
فیالدلفیا برمی گردد. در سال ۱۷9۱ مجوز اولین بانک ایاالت متحده صادر شد. این 
بانک که به طور مش��ترک متعلق به دولت فدرال و س��هامداران خصوصی بود، یک 
بانک تجاری جهانی بود که به عنوان بانک برای دولت فدرال فعالیت و به عنوان یک 

بانک تجاری معمولی با بانک های دولتی رقابت می کرد.
بانک��داری در آن زمان، دوران متفاوتی داش��ت؛ از بانکداری دوران جکس��ونیان 
گرفته تا دوران بانکداری آزاد. بانکداری جکسونیان به سپتامبر ۱۸33 برمی گردد که 
رئیس جمهور جکسون یک فرمان اجرایی صادر کرد که به سپرده گذاری سرمایه های 
دولتی در بانک ایاالت متحده پایان می داد و سپرده ها پس از آن در بانک های دولتی 

قرار گرفت که معموال به بانک های اهلی )Pet Banks( جکسون معروف شدند.
دوران بانکداری آزاد به قانون میشیگان سال ۱۸3۷ برمی گردد که امکان اعطای 
مجوز به صورت اتوماتیک را برای بانک هایی که مطابق با شرایط و الزامات میشیگان 
بودند، فراهم کرد و به این ترتیب، دیگر نیازی به وجود رضایت نامه بخش قانون گذار 
دولتی نبود. یک س��ال بعد نیویورک قانون مشابهی را با عنوان قانون بانکداری آزاد 
تصوی��ب کرد و دیگر ایالت ها هم بالفاصله از آن پیروی کردند. این نوع از بانکداری 
به سرعت در تمام ایالت ها گسترش پیدا کرد و طی سال های ۱۸۴0 تا ۱۸۶3 تمام 

کسب وکارهای بانکی توسط نهادهای دولتی انجام می شد. 
تحوالت بعدی بانکداری آمریکا از این تاریخ به بعد، شکل گیری قانون بانک ملی، 
ظهور بانک های س��رمایه گذاری در آمریکا، تولد سیستم فدرال رزرو و اتحادیه های 
اعتباری و انجمن های وام و پس انداز است که در خالل آنها، قوانین مختلفی از جمله 
الیحه بانکداری اضطراری و الیحه گلس اس��تیگال به تصویب رسید و شرکت هایی 
همانند بیمه سپرده گذاری فدرال و شرکت بیمه وام و پس انداز فدرال تاسیس شدند.

کاهش تعداد بانک ها از رکود اقتصادی به بعد
اما بحران مالی س��ال ۲00۷، ش��وک بزرگی به بخش بانکی آمریکا وارد کرد. از 
سال ۲00۷ تا ۲0۱3، تعداد بانک های مستقل تجاری تا ۱۴درصد کاهش پیدا کرد 
ک��ه بخش اعظم آن مربوط به بانک های محلی اس��ت. در حالی که دلیل این روند 
نزولی بیشتر به خاطر ورشکستگی بانک ها بود، اما کاهش چشمگیر ورود بانک های 
جدید را هم نمی توان نادیده گرفت. میزان تشکیل بانک های جدید در سال ۱990 
به طور میانگین ۱00 بانک در سال بود که در سال ۲0۱0 این رقم به سه بانک در 

سال کاهش پیدا کرد.
البته این کاهش بیشتر گریبانگیر بانک هایی با دارایی کمتر از یک میلیارد دالر 
ش��د و از طرف دیگر، تعداد بانک های ب��زرگ در این دوره افزایش یافت. همچنین 
افزایش میزان ادغام بانک ها از دیگر عواملی اس��ت که در این اتفاق دخیل بود. در 
دوره بحران مالی، ادغام بانک ها به ش��دت تقلیل پی��دا کرد، اما بالفاصله پس از آن 

دوباره مسیر صعودی خود را در پیش گرفت.
اما اکنون نشانه های بارزی از تغییر نگرش وجود دارد. دو سال پیش، بانک مرکزی 
آمریکا با برداش��تن آس��تانه اندازه ادغام بانک ها، انجام این فرآیند را بسیار ساده تر 
کرد. تحقیقات و گزارش های شرکت بیمه سپرده گذاری فدرال نشان می دهد حدود 
۶5درصد تمام بانک های محلی که بین س��ال های ۲003 تا ۲0۱5 بس��ته شدند، 
توسط دیگر بانک های محلی خریداری شدند و حتی این روزها اتحادیه های اعتباری 
هم وارد بازی خریداری بانک های محلی ش��دند، به ویژه در بازار بانک های محلی با 
دارایی های زیر یکصد میلیون دالر. خریداری بانک پس انداز گریفت توسط اتحادیه 
اعتباری یونایتد فدرال در سال ۲0۱۱، نخستین باری بود که یک اتحادیه اعتباری 

فدرال یک بانک را می خرد یا با آن ادغام می شود.
به هر حال آمار و ارقام نش��ان می دهد تعداد بانک ها و موسسات اعتباری از سال 
۱9۸۴ تا به حال به طور ثابتی کاهش یافته و اکوسیستم موسسات مالی در آمریکا، 
تغییرات قابل  توجه تری به دنبال خواهد داش��ت؛ به طوری که به احتمال فراوان تا 

سال ۲030 تعداد موسسات مالی به زیر 3هزار موسسه خواهد رسید.
از سیستم فدرال رزرو تا اتحادیه های اعتباری

در حال حاضر، سیس��تم بانکداری آمریکا ش��امل اتحادیه های اعتباری، 
بان��ک پس انداز فدرال، انجمن پس انداز ف��درال، بانک های ملی و بانک های 
دولتی اس��ت. دراین میان، سیس��تم فدرال رزرو، سیستم بانکداری مرکزی 
ایاالت متحده آمریکاس��ت که در دسامبر ۱9۱3 و به دنبال یکسری حوادث 

مالی به ویژه وحشت س��ال ۱90۷ و با تصویب قانون فدرال رزرو ایجاد شد. 
انگیزه اصلی برای ایجاد سیستم فدرال رزرو برای تدوین سیاست های پولی، 
پیگیری رس��یدن به اش��تغال کامل، تثبیت قیمت ها و رش��د اقتصادی در 
آمریکاست. بانک فدرال رزرو هم بانک منطقه ای از سیستم فدرال رزرو است 
که در مجموع ۱۲ بانک می شود که هر کدام متعلق به هر یک از ۱۲ منطقه 
بانکی موجود در ایاالت متحده هستند. این بانک ها به طور مشترک مسئولیت 
اجرای سیاست پولی را که توسط کمیته بازاریابی فدرال تعیین شده است، 
دارند. این بانک ها عبارتند از: بانک فدرال رزرو بوس��تون، بانک فدرال رزرو 
نیویورک، بانک فدرال رزرو فیالدلفیا، بانک فدرال رزرو کلیولند، بانک فدرال 
رزرو ریچمون��د، بانک فدرال رزرو آتالنتا، بانک فدرال رزرو ش��یکاگو، بانک 
فدرال رزرو س��نت لوییس، بانک فدرال رزرو مینیاپولیس، بانک فدرال رزرو 

کانزاس سیتی، بانک فدرال رزرو داالس، بانک فدرال رزرو سان فرانسیسکو.
اتحادیه ه��ای اعتباری نیز از میان��ه قرن نوزدهم در اروپا به وج��ود آمدند. اولین 
اتحادیه اعتباری در آمریکا در سال ۱90۸ و در نیوهمپشایر تاسیس شد. در آن زمان 
بانک ها تمایلی به قرض دادن به کارگران فقیر نداشتند که در نتیجه این کارگران 
برای دریافت وام مجبور به روی آوردن به وام دهندگان مفسد و نزول خواران شدند. 
ادوارد فیلن ش��روع به انجام اقداماتی در راس��تای تاسیس اتحادیه های اعتباری در 
ماساچوست و سپس در کل ایاالت متحده کرد. در همین راستا، انجمن ملی اتحادیه 
اعتباری تش��کیل شد و در سال ۱93۷، ش��ش هزار و چهارصد اتحادیه اعتباری با 
۱.5 میلیون عضو در ۴5 ایالت در حال فعالیت بودند. امروزه بیش از 9500 اتحادیه 
اعتب��اری در ایاالت متحده وجود دارد که همگی تح��ت نظارت اداره ملی اتحادیه 

اعتباری )NCUA( فعالیت می کنند.
از بانک های محلی و منطقه ای تا بانک های دولتی

بانک های محلی شامل موسسات سپرده گذاری هستند که معموال به صورت محلی 
هم اداره می ش��وند. این بانک های محلی تمرکزشان را روی نیازهای کسب وکارها و 
خانواده ه��ا قرار دادند. تصمیم گیری های مرتبط با اعطای وام توس��ط افرادی انجام 
می ش��ود که نیازهای محلی، خانواده ها، کسب وکارها و کشاورزان را درک می کنند 
و کارکن��ان این بانک های محلی هم معم��وال در همان بخش هایی اقامت دارند که 

سرویس می دهند.
بانک های منطقه ای نیز یک موسس��ه س��پرده گذاری مانند بانک یا اتحادیه های 
اعتباری هس��تند که البته بزرگ ت��ر از بانک های محلی به حس��اب می آیند. بانک 
منطق��ه ای، بانکی اس��ت که در منطقه ای از کش��ور مانند یک ایال��ت یا گروهی از 
ایالت ها فعالیت می کند. همچنان تعریف دقیقی از بانک های منطقه ای وجود ندارد 
و این بانک ها هم، البته با یکسری محدودیت ها، خدمات مشابه بانک های بزرگ را 

ارائه می دهند.
بانک های دولتی هم یک موسس��ه مالی است که توسط دولت اداره می شود و با 
بانک رزرو تفاوت دارد و لزوما سیاس��ت های پولی را کنترل نمی کند؛ بلکه معموال 
خدمات خرده فروش��ی و تجاری ارائه می دهد. معموال یک بانک دولتی که به مدت 
پنج س��ال یا کمتر مشغول به فعالیت است را بانک دو نوو )de novo( می گویند. 
در ایاالت متحده اصطالح بانک دولتی با بانک پس انداز دولتی در برابر بانک ملی یا 
بانک پس انداز فدرال قرار دارد. بانک های ملی و موسس��ه های پس انداز توسط دفتر 
حس��ابرس ارزی کنترل می شود و بانک های دولتی توس��ط یک آژانس دولتی که 
معموال به اس��م دپارتمان موسسات مالی ش��ناخته می شود و در ایالتی که مستقر 

هستند، مدیریت می شوند.

چرا نظام بانکداری آمریکا مستعد بحران مالی است؟

ساختار بانکی آمریکا در یک نگاه

همزم��ان با پیش��رفت هایی ک��ه در صنع��ت پرداخ��ت رخ می دهد، 
کالهبرداری های مالی نیز به مرور در حال افزایش اس��ت، به خصوص از 
زم��ان ورود اینترنت به حوزه مالی و پرداخت های بانکی )نظیر اینترنت  
بانک، درگاه های پرداخت و اپلیکیشن های پرداخت( روش های جدیدی 
برای سوءاس��تفاده هکرها به وجود آمده اس��ت و بالطب��ع، بانک ها روز 
ب��ه روز با چالش های جدیدی برای حفظ امنیت حس��اب کاربران خود 

مواجه هستند.
به گزارش خبرآنالین، اوایل دهه ۱۷00 بازرگانان بریتانیایی به ایاالت 
متحده س��فر کردند و در س��ال ۱۷90 بانک پنس��یلوانیا را برای تامین 
بودجه جنگ های انقالب آمریکا که طی س��ال های ۱۷۷5 تا ۱۷۸3 رخ 
داد، تاس��یس کردند. از آن سال تاکنون، سیستم بانکی آمریکا پیشرفت 
چشمگیری پیدا کرده است و در حال حاضر با سیستم بانکداری مدرنی 
در این کش��ور رو به رو هستیم. با پیشرفت چشمگیر آمریکا در سیستم 
بانکی، بانک های این کش��ور برای تامین امنی��ت کاربرانش، روش های 

گوناگونی را به کار برده اند.

زمانی که یک شهروند آمریکایی از کارت اعتباری خود برای پرداخت 
اس��تفاده می کند، بانکی که آن کارت اعتباری از آنجا صادر شده است، 
موقعیت مکانی فرد را از طریق گوش��ی وی می سنجد و با موقعیتی که 
خری��د در آن صورت گرفته اس��ت تطبیق می دهد و اگر موقعیت فرد با 
جایی که در آن خرید صورت گرفته است هماهنگی نداشته باشد کارت 

اعتباری وی مسدود می شود.
زمان��ی که یک ش��هروند آمریکای��ی بخواهد از طری��ق اینترنت وارد 
حساب بانکی خود شود باید مشخصات خود را وارد سایت آن بانک کند 
و کد تایید را دریافت کند و اگر با یک رایانه دیگر بخواهد وارد حس��اب 
خود ش��ود باید رمزی که از طریق ایمیل بانک برای آن ش��خص ارسال 

شده است را در سیستم ثبت کند.
برخ��ی از بانک های آمریکا پول ش��ما را گارانتی می کنند به این معنا 
ک��ه اگر آن بانک هدف حمل��ه هکرها قرار گرفت و پول ش��ما دزدیده 
ش��د، بانک مبلغ آن پول را به حساب شما برخواهد گرداند. برخی دیگر 
از بانک ه��ای آمریکا نیز هنگامی که ه��دف حمله هکرها قرار می گیرند 

و ی��ا در آنه��ا کالهبرداری هایی صورت می گیرد، پولی که در حس��اب 
کاربران شان بوده است را به صورت نقدی به آنها بازپرداخت می کنند.

تقریب��ا تمام بانک ه��ای آمریکا به برنامه های بانکی مجهز هس��تند و 
زمانی که کارت یکی از ش��هروندان به سرقت رود وی می تواند از طریق 
برنام��ه این بانک که بر روی تلفن همراهش نصب اس��ت کارت خود را 

مسدود و غیرفعال کند.
بانک ه��ای آمریکا برای تامی��ن امنیت حس��اب های کاربران خود در 
هنگام خریده��ای اینترنتی رمز یکبار مص��رف را ارائه می دهند به این 
صورت که ش��ما برای هر بار خرید از یک رمز مجازی استفاده می کنید 

و هر رمز مجازی برای بار دوم قابل استفاده نیست.
یک��ی دیگر از روش هایی که بانک ه��ای آمریکایی برای تامین امنیت 
حس��اب کاربران شان در پیش گرفته اند اس��تفاده از کارت های تراشه و 
پین و یا تراش��ه و امضا اس��ت. این کارت ها به یک مدار مجتمع متصل 
هس��تند که با هر بار استفاده تمام اطالعات آنها رمزگذاری می شود؛ به 
این معنا که با هر بار استفاده از این کارت ها اطالعات آنها تغییر می کند.

بانک های آمریکایی هم برای مشتریان خود رمز دوم دارند

امنیت سپرده گذاران در بانکداری آمریکا

نگاه

وقتی بانکداری آمریکا مستعد بحران است
از کنفدرالیسم تا فدرالیسم

با اتمام جنگ های اس��تقالل آمریکا و شروع تدوین قانون اساسی، 
دو ایده درب��اره چگونگی ارتباط دولت مرک��زی و دولت های ایالتی 
در آمریکا مطرح ش��د. کنفدرالیست های آمریکایی با هدف تضمین 
آزادی و جلوگیری از تمرکز قدرت در دولت مرکزی به دنبال تشکیل 
کنفدراس��یون آمریکا بودند. در مقابل، فدرالیست ها با دغدغه حفظ 
امنیت و یکپارچگی مل��ی در پی یک دولت فدرال مافوق دولت های 
ایالت��ی بودن��د. اگرچه این تقابل درنهایت به س��ود ایده فدرالیس��م 
انجامید، اما ش��کاف میان این دو ایده به شکل گیری نظام دو حزبی 
ایاالت متحده منجر شد و کنفدرالیست ها در قامت حزب دموکرات و 

فدرالیست ها در حزب جمهوریخواه مستقر شدند.
در این میان، س��وال این اس��ت که چرا نظ��ام مالی ثروتمندترین 
اقتصاد جهان تا این اندازه مس��تعد بحران است و هر ۲0 سال یکبار 
پذیرای یک بحران مالی بوده است؟ پاسخ این پرسش را می توان در 
تفکرات توماس جفرسون یافت. او مخالف تجارت بود و از سفته بازان 
و افراد حریصی که به دنبال پول درآوردن هستند، متنفر بود. بیشتر 
از همه از بانک به عنوان نمادی از تجمع قدرت اقتصادی تنفر داشت.
رقیب سیاس��ی جفرس��ون، الکس��اندر همیلتون بود ک��ه در یک 
دفترخانه در وس��ت ایندین آیلند پرورش یافت و در همان س��نین 
جوانی مدیریت آنجا را برعهده گرفت. او شناخت عمیقی از بازارها و 
نحوه عملکرد آنها داشت که جفرسون به عنوان اشراف زاده ای زمین دار 

فاقد آن بود.
همیلتون قصد داش��ت بانک مرکزی را براس��اس بانک انگلس��تان 
طراحی کند. براس��اس این طرح می بایست دولت ۲0درصد سهام را 
تقبل کرده و دو حق رأی در هیات مدیره داش��ته باش��د. همچنین 
دولت می توانست در هر زمان به بازرسی حساب ها بپردازد اما همانند 

بانک انگلستان، مالکیت بانک با سهامداران عمده آن بود.
ایده همیلتون از نظر جفرس��ون که درک منطقی از کارکرد بانک 
مرکزی نداش��ت، به منزل��ه واگذاری همه امور ب��ه ثروتمندان تلقی 
می ش��د. وی تا جایی که می توانس��ت با این طرح مب��ارزه کرد، اما 
س��رانجام با پیروزی همیلتون، بانک مرکزی ایاالت متحده در س��ال 
۱۷9۲ تاس��یس ش��د. ای��ن کار موفقیتی بزرگ ب��رای آمریکا بود و 

سهامداران از آن استقبال کردند. 
با کاهش قدرت فدرالیست ها و مبدل شدن طرفداران جفرسون به 
حزب اول کش��ور، اساس نامه بانک آمریکا تجدید نشد و بانک آمریکا 
منحل گردید. در س��ال ۱۸۱۱ با شروع جنگ که کم کم شکل یک 
فاجعه به خود گرفت، رئیس جمهور جیمز مادیسون به اهمیت بانک 
مرکزی پی برد و سرانجام دومین بانک در سال ۱۸۱۶ تاسیس شد، 
اما با ریاس��ت جمهوری اندرو جکس��ون که شدیدا با عقاید همیلتون 
مخالف بود، سرانجام دومین بانک نیز منحل گردید و سیستم بانکی 

آمریکا به مدت ۷3 سال بانک مرکزی نداشت.
ایاالت متحده هزینه سنگینی را به دلیل انزجار طرفداران جفرسون 
از بان��ک مرکزی پرداخت کرد. ب��دون بانک مرکزی هیچ راهی برای 
تزری��ق نقدینگی به نظام بانکی برای مهار بحران وجود نداش��ت. در 
نتیج��ه بحران قرن ۱9 پدید آمد که بس��یار عمیق تر و طوالنی تر از 
بحران اروپا پیش بینی می ش��د و باعث تس��ریع تنش ه��ا در آمریکا 
گردید، اما در س��ال ۱90۷ مورگان، قدرتمندترین بانکدار خصوصی 
که تاکنون ش��ناخته شده بود، برای پایان دادن به این بحران به جای 
بانک مرکزی وارد عمل شد. در همان سال بود که طرفداران سیاسی 
جفرس��ون به اهمیت بانک مرکزی و عملک��رد آن پی بردند و نهایتا 
دریافتند که بدون بانک مرکزی حتی بزرگ ترین اقتصاد جهانی قادر 
به ادامه فعالیت نیس��ت. در سال ۱9۱3 فدرال رزرو تاسیس شد، اما 
باز هم بحث بر سر محدودیت اختیارات آن بود. سرانجام به جای یک 
بانک مرکزی ۱۲ بانک مس��تقل با همکاری محدود در سراسر کشور 
تش��کیل ش��د. یکی از مهمترین دالیل تبدیل رکود عادی ۱9۲9 به 
فاجعه ای بزرگ، عدم توانایی فدرال رزرو در انجام مسئولیتش بود. با 
تجدید سازمان فدرال رزرو در سال ۱93۴ دوباره آمریکا صاحب یک 
بانک مرکزی قدرتمند ش��د و اینگونه تا ۶0 سال پس از ۱9۲9 هیچ 
بحرانی در این کش��ور پدید نیامد. اگ��ر از همان ابتدا بانک موردنظر 
همیلتون تاسیس می شد می توانست مقررات بهتری برای رونق نظام 

بانکی ایجاد کند.
اما بسیاری از دولت های محلی، تحت تاثیر تلقی جفرسون مبنی بر 
مذموم بودن بانک های قدرتمند از تاسیس شعبات جلوگیری کردند. 
تا س��ال ۱۸۴0 حدود هزار بانک وجود داشت، اما نیمی از بانک هایی 
که بین س��ال های ۱۸۱0 تا ۱۸۲0 تاس��یس ش��دند تا سال ۱۸۲5 
ورشکست ش��دند. هنگامی که کنگره آمریکا در اثر گسترش بحران 
مالی ناشی از جنگ داخلی قانون تاسیس بانک مرکزی ایاالت متحده 
موس��وم به بانک آمریکا را تاس��یس کرد به نوعی به این هرج و مرج 
پولی پایان داد. براس��اس این قانون حق تاس��یس به بانک هایی داده 

می شد که سرمایه کافی داشتند و طبق مقررات عمل می کردند. 
ب��ه رغم همه مقررات وضع ش��ده نه تنه��ا بانک های ایالتی حذف 
نش��دند بلکه بر تعداد آنها نیز افزوده ش��د. در سال ۱9۲0 تعداد این 
بانک ها به 30 هزار می رسید که از تعداد بانک ها در دیگر کشورهای 
دنیا بیشتر بود. ویژگی مشترک این بانک ها محدود بودن سرمایه آنها 
به کمتر از یک میلیون دالر و وابستگی شدید به یکدیگر بود و چون 
همگی وابس��ته به اقتصاد محلی بودند ب��ا رکود اقتصاد محلی اغلب 
ورشکس��ت می شدند.  با س��ازماندهی فدرال رزرو در سال ۱93۴ و 
ایجاد شرکت بیمه سپرده گذاری فدرال از تعداد بانک های ورشکسته 
کاسته شد و از همه مهم تر، از تاسیس بانک های منفرد و بی پشتوانه 
ممانعت به عمل آمد. این نظام در س��ال های پررونق بعد از جنگ از 
ثبات خوبی برخوردار بود، اما با ش��روع تورم در اواخر س��ال ۱9۶0 
فروپاشی آن شروع شد. موسسات پس انداز و وام و بانک های کوچک 
محلی با تاثیرات سیاس��ی ناکافی که ق��درت رقابت در محیط مالی 
جدید را نداش��تند محک��وم به ادغام یا انحالل بودن��د. در این میان 
کنگره نیز با اقداماتی سریع و عجوالنه وقوع فاجعه را گریزناپذیر کرد.
در سال ۱990 سرانجام بانکداری بین ایالتی مجوز فعالیت یافت و 
بانک های سراسری پا به عرصه صنعت بانکداری آمریکا گذاشتند، اما 
تالش کنگره در مجبور کردن بانک ها به اعطای وام مسکن به افراد با 
ارزش اعتباری پایین، زمینه ساز بروز بحران دیگری در نظام بانکداری 
شد. این بحران با همه نامالیماتش فرصت دیگری را در اختیار ایاالت 
متح��ده ق��رار داد و در نتیجه، یک نظام بانکی یکپارچه متش��کل از 
بانک ه��ای بزرگ و گوناگون با س��رمایه کافی و در کنترل یک نظام 
قانون گذاری واحد و فارغ از تاثیرات سیاسی ناروا به فعالیت پرداخت.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

یکشنبه
24 آذر 1398

شماره 1451



فرصت امروز: خشکس��الی در تاریخ چند هزار ساله ایران زمین همیشه بخشی از 
زندگی ایرانیان بوده اس��ت و انسان ایرانی به واسطه خالقیت مثال زدنی و با احداث 
قنات تالش کرده تا این س��رزمین کم آب را به معبری برای زندگی و تمدن تبدیل 
کن��د. در این میان، وضعیت منابع آب زیرزمین��ی در تاریخ معاصر و در حد فاصل 
اجرای برنامه های توس��عه ای در چند دهه اخیر، وضعیت مخاطره آمیزی پیدا کرده 
اس��ت؛ به عنوان نمونه، تا اوایل دهه ۷0، تعداد چاه های کش��ور کمتر از 300 هزار 
حلقه بود، اما بر اثر سیاس��ت های توسعه ای و با گذشت ۲5 سال، تعداد این چاه ها 

رشدی ۶5درصدی پیدا کرده است.
در همی��ن زمین��ه، نهاد پژوهش��ی مجلس در گزارش��ی به ارزیابی اثربخش��ی 
قانون گ��ذاری بر وضعیت مناب��ع آب زیرزمینی پرداخته و از اع��داد و ارقامی خبر 
داده که نش��انگر وضعیت وخیم منابع آب زیرزمینی در ایران اس��ت. به گفته مرکز 
پژوهش ها، منابع آب زیرزمینی ایران در حال حاضر، دارای کسری مخزن تجمعی 
بیش از ۱30 میلیارد مترمکعب است که از این میزان، ۱00 میلیارد مترمکعب در 
۱5 سال اخیر و 50 میلیارد مترمکعب در هفت سال اخیر رخ داده است. همچنین 
بیش از ۴00 دش��ت ممنوعه )معادل دوسوم دشت ها( در کشور وجود دارد. همین 
چش��م انداز باعث شده تا بازوی کارشناسی مجلس نسبت به این وضعیت خطرناک 
هشدار دهد و بگوید که ادامه وضع موجود، تبعاتی بسیار منفی و جبران ناپذیر در پی 

خواهد داشت و درنهایت، امنیت ملی را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
براس��اس آنچه این نهاد پژوهش��ی خبر داده، روند تخریب منابع آب زیرزمینی 
از س��ال ۱3۶۱ شروع ش��ده و هیچ یک از برنامه های توسعه پنج ساله در بهبود این 
وضعیت موفق نبوده اند. بررس��ی کارشناس��ی قوانین مرتبط با منابع آب زیرزمینی 
آشکار می سازد که قوانین موضوعه تصویب شده اخیر نه تنها در بهبود وضعیت نقش 
نداش��ته اند، بلکه به نوعی خود باعث تشدید وضعیت نامطلوب شده اند. تبصره ذیل 
م��اده )3( قانون توزیع عادالنه آب و مواد مرتب��ط از قانون تأمین منابع مالی برای 
جبران خس��ارات ناش��ی از خشکسالی و یا س��رمازدگی و قانون الحاق یک ماده به 
قان��ون وصول برخی از درآمدهای دولت و مص��رف آن در موارد معین و همچنین 
قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری، در یک فرآیند 3۶ س��اله 
درنهایت به رایگان شدن آب زیرزمینی و دادن مجوزهای متعدد به چاه های محفوره 

غیرمجاز انجامیده اند. 

دالیل مختلفی برای عدم موفقیت قوانین یادشده مطرح است و مرکز پژوهش ها 
این دالیل را در چهار دس��ته عوامل فرهنگ��ی- اجتماعی، عوامل حقوقی- قانونی، 
عوامل فردی- شخصی و عوامل اقتصادی جست وجو کرده است. همچنین ایرادات 
متعدد در قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری، باعث شده است 
که در حال حاضر، آمار چاه های تعیین تکلیف نشده نسبت به زمان قبل از تصویب 

این قانون بیشتر باشد.
به اعتقاد بازوی کارشناس��ی مجل��س، در طرح احیا و تعادل بخش��ی منابع آب 
زیرزمین��ی ک��ه با هدف احیا و ترمیم این منابع مهم و اس��تراتژیک در پانزدهمین 
جلس��ه شورای عالی آب و با مس��ئولیت وزارت نیرو تصویب  شده، وظایف مختلفی 
به عهده دس��تگاه های مختلف گذاشته  شده است، اما به دلیل فراهم نبودن برخی 
پیش شرط ها، عدم هماهنگی ها و همچنین کمبود اعتبارات، در حال حاضر عملکرد 

این طرح ناچیز بوده و نمی توان از آن نتایج ملموسی را انتظار داشت.
در حال حاضر، منابع آب زیرزمینی 5۷درصد از نیاز آب شرب شهری، ۸3 درصد 
از نیاز آب ش��رب روستایی و 5۲ درصد از آب کش��اورزی و در مجموع، 55 درصد 
از کل نیاز بخش های مختلف کش��ور را تأمین می کند. بیش��ترین س��هم برداشت 
از منابع آب زیرزمینی کش��ور با 90 درصد مربوط به بخش کش��اورزی اس��ت. به 
دلیل رخداد خشکسالی های پی درپی ازیک طرف و همچنین برداشت بیش از توان 
تجدیدش��وندگی از منابع آب زیرزمینی، همانطور که اشاره شد، در حال حاضر این 

منابع دارای کسری مخزن تجمعی بیش از ۱30 میلیارد مترمکعب هستند.
نهاد پژوهش��ی مجلس س��پس به مسئله چاه های کش��ور می پردازد و می گوید: 
مجموع کل چاه های کش��ور در حدود ۸00 هزار حلقه اس��ت که حدود ۶0 درصد 
آنه��ا مجاز بوده و مابقی آن را چاه های غیرمجاز تش��کیل می دهد که به دلیل خأل 
قوانین بازدارنده و یا اعمال قوانین و سیاس��ت های نامناسب ازجمله، رشد مصرف و 
توس��عه کشور بر پایه منابع آب، رایگان بودن برداشت از آب زیرزمینی و همچنین 
ارزش گ��ذاری نکردن واقعی این نهاده مهم، حفر ش��ده اند. تا اوایل دهه ۷0، تعداد 
چاه های کش��ور کمت��ر از 300 ه��زار حلقه بوده اس��ت، ولی براس��اس رویکرد و 
سیاس��ت های توسعه ای باگذشت ۲5 سال تعداد چاه های بهره برداری در حدود ۶5 
درصد افزایش داشته که این امر منجر به افزایش حجم پروانه های صادره به حدود 
50 میلیارد مترمکعب شده است. همان طور که مشخص است، ظرفیت و پتانسیل 

ذخایر آبخوان های زیرزمینی جوابگوي این وضعیت نیست.
به گفته مرکز پژوهش ها، سهم برداشت چاه های غیرمجاز کشور حدود ۷.3 میلیارد 
مترمکعب است که معادل ۱5 درصد از برداشت کل چاه های کشور است، بنابراین به رغم 
افزای��ش تعداد چاه های مجاز و غیرمجاز به دلیل محدودیت پتانس��یل آبخوان، میزان 
برداشت نسبت به سال های قبل بیشتر نشده و در دامنه ثابت باقی مانده و اخیراً با کاهش 
برداش��ت نیز همراه بوده اس��ت که این موضوع در حقیقت حکایت از فرسوده و ناتوان 
شدن این سرمایه ملی دارد. همسویی افزایش تعداد چاه ها با کاهش پتانسیل منابع آب 
زیرزمینی موجب ش��ده است تا امکان برداشت با مقادیر اولیه مندرج در پروانه ها براي 
بهره برداران میسر نباشد و لذا اقدام توأمان انسداد، پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های 
غیرمجاز از یک سو و اصالح و تعدیل پروانه و کنترل برداشت چاه های مجاز آب از سوی 
دیگر امري حیاتی است. عالوه بر تغییرات کّمی منابع آب، از بعد کیفی هم منابع آب 
زیرزمینی کشور با چالش مواجه است، به نحوی که افزایش شوري آب در یک دوره 35 

ساله بیش از دو برابر شده است.
این در حالی است که طبق اطالعات این گزارش، پایین بودن تعرفه انرژي مصرف 
برق در بخش کشاورزي نیز به عنوان عاملی شده است که اغلب چاه های کشاورزي 
برقی ش��ده و برداش��ت از آب زیرزمینی تشدید ش��ود، به طوري که سهم برداشت 
چاه های برقی در مقایس��ه با چاه های دیزلی حدود ۷0درصد از کل برداش��ت ها را 
به خود اختصاص داده اس��ت. بررس��ی الگوي رفتاري چاه های کشاورزي در زمینه 
مصرف برق نش��ان می دهد که در جامعه آماري متش��کل از ۱5 استان، حدود ۴5 
درصد چاه های برق دار، نسبت مصرف واقعی آنها به مصرف مجاز بیشتر بوده و حتی 

در برخی موارد، نسبت مذکور به ۴ نیز می رسد.
مرکز پژوهش ها در پایان تاکید کرده تداوم اس��تخراج بیش از ظرفیت مخازن و 
آب تجدیدشونده زیرزمینی، از گذشته سبب شده است که امنیت غذایی و درآمد 
اقتصادي پایدار کشاورزي حال و آینده مورد تهدید قرار گیرد. میزان تخلیه سالیانه 
به ازاي هر ۱00 چاه در طول ۲5 س��ال به ش��دت کاس��ته ش��ده و این شاخص در 
مدت زمان یادش��ده از ۱۴ به کمتر از ۶ میلیون مترمکعب در س��ال رس��یده است 
بنابراین به رغم وج��ود احکام مرتبط با جبران بیالن منفی منابع آب زیرزمینی در 
قوانین برنامه توسعه پنج ساله، سیر نزولی این شاخص ادامه داشته که حاکی از عدم 

موفقیت برنامه توسعه پنج ساله در این زمینه است.

وقتی قوانین، روند تخریب منابع آب های زیرزمینی را تشدید می کنند

اثربخشی قانون گذاری بر وضعیت منابع آب زیرزمینی
یادداشت

»آسیایی های پولدار دیوانه«

نابرابری همیش��ه یکی از مس��ائل عمده در همه جوامع از جمله ایران بوده 
و حساس��یت مردم به نشانه های نابرابری بسیار زیاد بوده است. حتی در ایران 
قدیم نیز فردی مانند مزدک، نابرابری را ریشه نفرت، گناه و فروریزی بنیان های 
جامع��ه می داند. این موض��وع را  می توانیم در کوچ��ه و خیابان های خودمان 

جست وجو کنیم.
پش��ت چراغ قرم��ز، آینه یک اتومبیل از قیمت اتومبیل کناری اش بیش��تر 
اس��ت. آن سوتر در یک رستوران، غذایی سرو می شود که هزینه آن از حقوق 
ماهیانه یک کارگر تمام وقت باالتر می زند. حال این را داشته باشیم که بعضاً با 
پدیده هایی مانند باستی هیلز روبه رو می شویم که خود سمبل یک ثروت اندوزی 
افس��انه ای شده اس��ت. همه اینها باعث شده اس��ت تا خواه ناخواه حساسیت 
عجیبی به ثروتمندان ایجاد ش��ود و ای��ن نفرت ها در زمانه التهابات اقتصادی، 
جلوه بیشتری پیدا می کند و گاهی در گفت وگوهای خودمانی نیز ثروتمندان 
و حتی کارآفرینان با دشنام نام برده می شوند. شبکه های اجتماعی مان پر شده 
اس��ت از محتواهایی درخصوص زش��تی بی پایان این همه تصاویر بی عدالتی و 

اختالف طبقاتی.
گذش��ته از احس��اس نابرابری در میان مردم، یکی از ش��اخص های کلیدی 
سنجش تفاوت طبقاتی و میزان نابرابری، ضریب جینی است که از عدد صفر 
بیانگر برابری مطلق و تا عدد یک نشاندهنده نابرابری مطلق است. سوئد در دنیا 
از بهترین وضعیت در زمینه برابری اقتصادی برخوردار بوده و نامیبیا ناگوارترین 
ش��رایط را داشته اس��ت. ایران نیز عمدتا جزو کشورهای دارای ضریب جینی 
متوس��ط بوده است، اما به نظر می رس��د آثار روانی و اجتماعی اختالف باالی 
طبقاتی در ایران، از کشورهایی با ضریب جینی باالتر همانند چین نیز بسیار 

شدیدتر، مهیب تر و ملتهب تر است.
برای فهم چرایی این موضوع می بایس��ت در فضا و مجالی وس��یع تر به این 
موضوع پرداخت. لیکن شاید بررسی تطبیقی ایران و چین از منظر نابرابری و 
رش��د اقتصادی، مقداری راهگشا باشد. کوزنتس، اقتصاددان برنده نوبل معتقد 
اس��ت که در هنگام رشد اقتصادی س��ریع، پذیرش میزانی از نابرابری طبیعی 
اس��ت، بنابراین به نظر می رسد یکی از عوارض جانبی توسعه سریع اقتصادی، 
گسترش ش��کاف طبقاتی است و همین موضوع بعضاً باعث شکست گام های 
توسعه در بسیاری از کش��ورها شده است. از همین رو، یکی از تاکیدات دنگ 
شیائو پنگ، معمار توس��عه چین مدرن در هنگام آغاز انقالب اقتصادی چین 
هم��واره این جمله بود؛ »بگذارید نخس��ت عده کمی ثروتمند ش��وند.« خیز 
اقتصادی همراه با بردباری اجتماعی، نقش دولت در گس��ترش رفاه و بازتوزیع 
درآمدها موجب ش��د تا بزرگترین پروژه فقرزدایی طول تاریخ محقق شود. در 
سال ۱9۸۱ در حدود 90 درصد چینی ها زیر خط فقر بودند و این نرخ در سال 
۲0۱۲ به حدود ۷ درصد کاهش یافته است. این نتیجه بدون بردباری 30 ساله 

چینی ها و تحمل اختالف طبقاتی هولناک امکان پذیر نبود.
ب��از به س��وال مان برگردیم؛ چ��را تحمل نابرابری ش��دید در کش��ورهایی 
مانن��د چین باالس��ت؟ در چین امروز ه��ر هفته یک میلی��اردر جدید متولد 
می ش��ود. ولخرجی های قش��ر مرفه چین، باورنکردنی و حتی دیوانه وار است. 
این اش��رافی گری بی حد و حص��ر حتی به هالیوود هم راه پی��دا کرده و فیلم 
»آسیایی های پولدار دیوانه« بر همین اساس ساخته شده است. اما می توان با 
اغماض چنین نتیجه گرفت که چینی ها توانسته اند این نابرابری وحشتناک را 
تحمل کنند، اما چگونه؟ جواب این معما را می توان به ویژگی های فرهنگی و 
اعتقادی ملت چین و چینی تبارها تقلیل داد. اما در نگاهی وسیع تر، این پدیده  
بیشتر ثمره فرهنگ کنفوسیوسی حاکم برکشور، اطالع رسانی منظم حاکمیت 
و مهم تر از همه، تاثیر مس��تقیم شهد ش��یرین توسعه در کام همه شهروندان 
بوده است. ریشه این رفتار صبورانه، کارآمدی حکمرانی در ایجاد تحول مثبت 
و پیش��رفت اس��ت. اگر بی عدالتی و اختالف طبقاتی همراه با نتایج ملموس و 
فراگیر توس��عه باش��د، برای مردم قابل تحمل اس��ت، اما اگر نابرابری همراه با 
بی چشم اندازی وضعیت زیست و ابهام گسترده در آینده باشد، می تواند جامعه 

را زخمی، عصبی و آماده انفجار کند.

از روز گذشته آغاز شد
فاز پنجم »اقدام ملی مسکن« در 109 شهر و 

6 استان
از دی��روز، ف��از پنجم ثبت ن��ام طرح »اقدام ملی مس��کن« در ۱09 ش��هر 
استان های اصفهان، زنجان، گیالن، هرمزگان، مازندران و لرستان آغاز شد و تا 
س��اعت ۲۴ روز دوشنبه ۲5 آذرماه ادامه خواهد یافت، به گفته پروانه اصالنی، 
مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن، ثبت نام فاز پنجم طرح »اقدام ملی مسکن« در 
شش استان و ۱09 شهر از روز گذشته آغاز شده و در این میان، متقاضیان شهر 
فومن صرفا امکان ثبت نام در ش��هر شفت را دارند و برای متقاضیان شهرهای 
رودبار و منجیل نیز صرفا امکان ثبت نام در ش��هر لوش��ان وجود دارد. به گفته 
اصالنی، در صورت تکمیل ظرفیت شهرهای تعیین شده، سامانه بالفاصله برای 
tem. آن شهر بسته می شود. متقاضیان این استان ها برای ثبت نام باید به نشانی

mrud.ir مراجعه کنند. در استان زنجان ثبت نام طرح اقدام ملی در ۱۴ شهِر 
زنجان، ابهر، خرمدره، صایین قلعه، هیدج، گرماب، زرین رود، سهرورد، سجاس، 
زرین آباد، چورزق، آب بر، ماه نشان و سلطانیه انجام می شود. همچنین در استان 
گیالن  9ش��هِر رشت، بندرانزلی، شفت، رودسر، صومعه سرا، لنگرود، کیاشهر، 

لوشان و مرجقل مشمول ثبت نام هستند.
ثبت نام اس��تان هرم��زگان نیز در ۱3 ش��هِر بندرعباس، مین��اب، دهبارز، 
بندرلنگه، چارک، کنگ، تیرور، هش��تبندی، حاجی آباد، جناح، بستک، خمیر 
و سیریک انجام می شود. همچنین در استان مازندران نیز ثبت نام در ۲۴ شهِر 
س��اری، آمل، بابل، قائمشهر، بهشهر، بابلسر، نکا، چالوس، فریدونکنار، رامسر، 
جویبار، امامزاده عبداهلل، کیاس��ر، پل س��فید، بلده، رویان، سرخرود، مرزن آباد، 
کوهی خیل، عباس آباد، کالرآباد، کیاکال، شیرگاه و کالردشت امکان پذیر است.

در اس��تان لرس��تان نیز ثبت نام در هشت ش��هِر خرم آباد، بروجرد، دورود، 
الیگودرز، نورآباد، ازنا، الش��تر و پلدختر ش��روع شده است. ثبت نام طرح اقدام 
ملی در استان اصفهان هم در ۴۱ شهر استان انجام می شود که شامِل شهرهای 
خمینی شهر، شاهین شهر، ش��هرضا، مبارکه، زرین شهر، گلپایگان، دولت آباد، 
سمیرم، نائین، اردستان، مهاباد، زواره، نیک آباد، محمدآباد، نصرآباد، کوهپایه، 
سجزی، تودشک، قهجاورستان، حس��ن آباد، ورزنه، هرند، اژیه، خوانسار، کمه، 
حنا، داران، فریدونش��هر، برف انبار، منظریه، نیاسر، برزک، سده لنجان، دهق، 
علویجه، بادرود، خالدآباد، میم��ه، وزاوان، الی بید، ابوزیدآباد، نوش آباد، تیران، 
چ��ادگان، رزوه، دهاق��ان، حبیب آباد، کمش��چه، خور، فرخی و جندق اس��ت. 
همچنین ثبت نام طرح اقدام ملی مس��کن در شهرهای جدید فوالدشهر، شهر 

جدید بهارستان و شهرجدید مجلسی نیز انجام خواهد شد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

ایمان اسالمیان 
تحلیلگر مدیریت و توسعه

فرصت ام��روز: درحالی که از آخرین روزه��ای آبان ماه، خبرهای ضد و 
نقیض درباره افزایش سقف تسهیالت مسکن شنیده شده و البته هر بار به 
 واس��طه مسئوالن وزارت راه و شهرسازی تکذیب می شد، مدیرعامل بانک 
مسکن دیروز از موافقت بانک مرکزی با پیشنهاد بانک مسکن برای افزایش 

سقف وام مسکن از محل اوراق تسهیالت خبر داد.
به گفته ابوالقاسم رحیمی انارکی، بانک مسکن پیشنهاد افزایش سقف 
تس��هیالت مسکن از محل اوراق را به بانک مرکزی داده که با نظر مساعد 
آن مقام مرجع همراه شده است. همچنین طرح بانک مسکن برای افزایش 
دوبرابری سقف تسهیالت جعاله هم مورد موافقت بانک مرکزی قرار گرفته 
است. در ابتدای آذرماه بود که کانون انبوه سازان در نامه ای به رئیس جمهور 
خواهان افزایش وام خرید مس��کن ش��د. کانون انبوه س��ازان در این نامه 
پیش��نهاد داد تا س��قف وام خرید مس��کن به 300 میلیون تومان افزایش 
پیدا کند، زیرا رکود این بخش باعث ش��ده کلیه صنایع مرتبط با صنعت 
س��اختمان حداکثر با 30 درصد از ظرفیت خود کار کنند. انبوه سازان در 
نامه خود نوش��تند »براساس آمار ارائه ش��ده توسط مسئولین ۲۲ میلیون 
بدمسکن در بافت های فرسوده و حاشیه نشینی شهرها و حدود ۴0 درصد 
اجاره نشین داریم. همگی براساس قانون اساسی نیاز به سرپناهی مناسب 
ش��أن انسان اشرف مخلوقات و ایرانی مس��لمان دارند. از طرفی نقدینگی 
کشور نیز از مرز ۲ هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. چنانچه دولت 
اقدام به افزایش مبلغ تس��هیالت س��اخت و امکان انتقال آن به خریدار به 
ص��ورت بلندمدت کند طوری که ق��درت خرید مردم افزایش یابد قطعا با 

افزایش متقاضی خرید افزایش تولید حاصل می شود. افزایش تولید موجب 
افزایش اش��تغال و رونق اقتصادی خواهد شد و بدون هیچ تردیدی درآمد 

دولت و شهرداری ها نیز افزایش خواهد یافت.«
پیش��نهاد کانون انبوه سازان و موافقت بانک مرکزی با افزایش وام اوراق 
و جعاله درحالی مطرح می ش��ود که وزیر راه و شهرسازی از سال گذشته 
مخالفت خود را با هرگونه افزایش وام خرید مسکن اعالم کرده بود. محمد 
اس��المی در دی س��ال 9۷ گفت: »اگر بعضی تصور می کنند افزایش وام 
مس��کن به ارتقای توان خرید کمک می کند، من اینگونه فکر نمی کنم. به 
همین دلیل به دنبال مدلی هستیم که مذاکرات آن با بانک مسکن در حال 
انجام اس��ت.« او همچنین در آبان امس��ال نیز از این سخن گفت که هیچ 

اقدام تورم زایی در بازار مسکن در دستور کار نیست.
ب��ا این حال، مدیرعامل بانک مس��کن در روز گذش��ته از موافقت بانک 
مرکزی با افزایش س��قف وام مس��کن از محل اوراق تسهیالت خبر داد و 
گفت که طرح دیگر بانک مس��کن برای افزایش دوبرابری سقف تسهیالت 
جعاله هم مورد موافقت بانک مرکزی واقع ش��ده است و در آخرین جلسه 
هیات مدیره مصوب شد که در مشارکت مدنی تا ۸0درصد هزینه باقیمانده 
اجرای پروژه از محل اوراق حق تقدم، تس��هیالت ساخت مسکن پرداخت 
شود که این موضوع می تواند به افزایش توان مالی سازندگان و رونق بخش 

مسکن منجر شود.
رحیمی انارکی به سیاس��ت های بانک مس��کن برای رونق بخشیدن به 
بازار مسکن اشاره کرد و گفت: بانک برای تحرک بخشیدن به بازار خرید و 

فروش مسکن با افزایش قدمت ساختمان های مشمول دریافت تسهیالت 
مس��کن از ۲5 س��ال به 30 سال ساخت موافقت کرد که خوشبختانه آثار 
مثبت این سیاس��ت در آمار ماه گذشته مشهود بوده و باعث افزایش چند 

درصدی تسهیالت پرداخت شده خرید مسکن شده است.
او به نقش بانک مسکن در اجرای طرح »اقدام ملی مسکن« نیز پرداخت 
و گفت که بانک مس��کن به عنوان بان��ک اصلی اجرای طرح »اقدام ملی« 
انتخاب ش��ده و اکنون با توجه به وضعیت فعلی منابع، پرداخت تسهیالت 
۱۴0 هزار واحد مسکونی را تقبل کرده است که در صورت بهبود وضعیت 

جذب منابع، امکان افزایش این رقم برای بانک وجود دارد.
خبر افزایش س��قف وام مسکن درحالی اس��ت که ثبات بازار مسکن از 
میانه های تابس��تان آغاز شده است. به گفته مصطفی قلی خسروی رئیس 
اتحادیه مش��اوران امالک تهران، در دو ماه اخیر میزان معامالت در ش��هر 
تهران رش��د کرده است به طوری که در ۱۷ روز گذشته از آذرماه بیش از 
۲۴ هزار و 5۶0 قرارداد خرید و فروش ملک در کش��ور منعقد ش��ده که 
نس��بت به ماه قبل، ۷۲درصد افزایش را نش��ان می دهد هرچند ۱0درصد 

کمتر از میزان معامالت در آذرماه سال گذشته است.
به گفته او، قیمت های قطعی نزدیک به ۷درصد و قیمت های پیشنهادی 
نزدیک به ۴0درصد کمتر شده است و بنگاه های امالکی از طرح قیمت های 
نجومی خودداری می کنند. همین مسئله باعث رونق بازار شده است. اکنون 
توهم قیمت در بازار فروکش کرده و جهش بیش از ۲00درصدی قیمت ها 

در دو سه سال گذشته، قدرت خرید متقاضیان را تضعیف کرده است.

تالش برای تحریک طرف تقاضا

سرانجام سقف وام مسکن افزایش یافت
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بانک مرکزی اعالم کرد
شرایط بخشش سود تسهیالت زیر 100 

میلیون تومان
بانک مرکزی در رابطه با بخش��ودگی س��ود و جرایم تس��هیالت زیر یک 
میلیارد ریال سررس��ید شده تا سال ۱39۷ اطالعیه ای منتشر کرد و نوشت: 
متقاضیان می توانند در صورت قرار گرفتن در چارچوب موارد و شرایط قابل 
پذیرش ابالغی بانک مرکزی، از بخشش سود تسهیالت کمتر از یک میلیارد 

ریال در صورت پرداخت یکجای بدهی خود بهره مند شوند.
بانک مرکزی روز گذش��ته درباره »بخش��ودگی س��ود و جرایم تسهیالت 
زیر یک میلیارد ریال سررس��ید ش��ده تا س��ال ۱39۷« اعالم کرد: براساس 
اجرای بند »ل« تبصره ۱۶ قانون بودجه س��ال ۱39۸ کل کش��ور، موضوع 
بخش��ودگی سود تسهیالت کمتر از یک میلیارد ریال از سال ۱395 تاکنون 

در حال انجام است.
 با توجه به آمار اخذ ش��ده در س��ال ۱395، کلیه مطالبات کمتر از یک 
میلیارد ریال سیستم بانکی، شامل بیش از ۲۶ میلیون پرونده با مانده اصل 
بده��ی بی��ش از ۲۴۷۸ هزار میلیارد ریال و س��ود متعلقه به میزان بیش از 

۴3۸ هزار میلیارد ریال بود.
همچنین با توجه به محدودیت منابع در نظر گرفته ش��ده در مفاد تبصره 
)35( قانون اصالح بودجه س��ال ۱395 کل کش��ور و جدول پیوس��ت آن، 
بانک مرکزی ناگزیر ش��د موارد قابل پذیرش را محدود کند که به تدریج و 
در صورت وجود منابع، گس��تره مش��مولین بخشش سود تسهیالت زیر یک 

میلیارد ریال افزایش یابد.
بانک مرکزی در س��ال ۱39۸ نیز بخش��ودگی س��ود تس��هیالت زیر یک 
میلیارد ریال با سررس��ید س��ال ۱39۷ و قبل از آن را با رعایت موارد قابل 

پذیرش تعیین شده به بانک های عامل ابالغ کرده است.
ع��الوه بر این متقاضی��ان می توانند با مراجعه ب��ه بانک های عامل تعیین 
شده چنانچه  در چارچوب موارد و شرایط قابل پذیرش ابالغی بانک مرکزی 
قرار گیرند، از بخش��ش سود تسهیالت کمتر از یک میلیارد ریال در صورت 

پرداخت یکجای بدهی خود بهره مند شوند.
بانک های ملی ایران، س��په، کشاورزی، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه 
کارگران، توس��عه صادرات، مسکن، توس��عه تعاون، صنعت و معدن و پست 
بانک اکنون نس��بت به اجرای بخشودگی سود تس��هیالت زیر یک میلیارد 

ریال اقدام می کنند.

بانک پاسارگاد اعالم کرد
از ابتدای دی، استفاده از رمز پویا الزامی است

 براساس اعالم بانک  مرکزی جمهوری اسالمی ایران از ابتدای دی، انجام 
کلی��ه پرداخت های غیرحض��وری مبتنی بر کارت، تنه��ا از طریق رمز پویا 

امکان پذیر خواهد بود.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک   پاس��ارگاد، هماهنگ با تصمیم 
نظ��ام بانکی، جهت ارتقای امنی��ت در پرداخت های غیرحضوری 
و پیش��گیری از سوءاستفاده  کالهبرداران، از ابتدای دی ماه سال 
ج��اری، کلیه رمزهای دوم ایس��تا غیرفعال خواهد ش��د و انجام 
تراکن��ش با هر مبلغی تنها از طریق رم��ز دوم پویا انجام خواهد 
گرفت. بر این اساس، از ابتدای دی رمز پویا برای کلیه کارت های 
بانک  پاس��ارگاد به ط��ور خودکار فع��ال خواهد ش��د و همچون 
گذش��ته، دریافت آن از طریق سامانه   همراه بانک و کد دستوری 
#۶*۷۲0* امکان پذیر اس��ت. به این ترتیب که مشتری می تواند 
در زم��ان خری��د کاال و خدمات بر روی درگاه ه��ای پرداخت، با 
مراجع��ه به موبایل بانک )همراه بانک(، منوی »کارت« و انتخاب 
گزینه »رمز پویا« رمز یکبار مصرف را دریافت کند. امکان دریافت 
رمز پویا در س��امانه اینترنت بانک نیز جهت انجام عملیات انتقال 
وجه کارت به کارت نیز فراهم است. همچنین مشتریانی که تلفن 
همراه هوش��مند در دسترس ندارند، می توانند با شماره گیری کد 
دس��توری #۶*۷۲0* رمز پویا را از طریق پیامک دریافت کنند. 
از این رو مش��تریانی که به هر دلیلی پیامک   های بانک را دریافت 
نمی کنند و یا اقدام به تعویض س��یم کارت خود کرده اند، باید با 
مراجعه به ش��عبه های بانک پاس��ارگاد در سراسر کشور، از ثبت 
صحیح ش��ماره تلفن همراه خود اطمین��ان حاصل کنند. گفتنی 
است الزامی شدن استفاده از رمز پویا جهت ارتقای سطح امنیت 
در پرداخت ه��ای غیرحض��وری، به طور هماهن��گ در کل نظام 
بانکی کش��ور در حال اجرا اس��ت. برای کسب اطالعات بیشتر به 
س��ایت بانک  پاسارگاد به نشانی https://www.bpi.ir مراجعه 
و یا با مرکز مش��اوره و اطالع رس��انی به ش��ماره ۸۲۸90 تماس 

حاصل کنید.

طال گرمی 452 هزار تومان
سکه عکس مسیر دالر حرکت کرد

قیمت هر قطعه سکه تمام بهارآزادی در اولین روز هفته به ۴ میلیون و50۲ 
هزارتومان رس��ید. به گزارش خبرآنالین، قیمت هر قطعه سکه تمام بهارآزادی 
طرح جدید با افزایش ۶0هزارتومانی به ۴ میلیون و50۲ هزارتومان و هر قطعه 
سکه طرح قدیم با افزایش ۷۱ هزارتومانی به ۴ میلیون و۴۷۶ هزارتومان رسید. 
با این حال، نیم سکه ۱۶ هزارتومان کاهش یافت و به قیمت ۲ میلیون و۴0۲ 
هزارتومان فروخته شد و ربع سکه نیز به یک میلیون و503 هزارتومان رسید که 
به این ترتیب ربع سکه نیز کاهش ۱۶ هزارتومانی را نشان می دهد. قیمت سکه 
گرمی برابر با 9۱۲ هزارتومان اس��ت و هرگرم طالی ۱۸ عیار نیز به ۴5۲ هزار 
و300 تومان رسید که افزایش 30 هزارتومانی را نشان می دهد. هر اونس طال در 
بازارهای جهانی هم ۱۴۷5  دالر قیمت خورد. همچنین نرخ دالر در صرافی های 
بانکی با افت 50 تومانی قیمت نسبت به روز معامالتی گذشته به رقم ۱۲ هزار 
و ۸50 تومان رس��ید، اما نرخ یورو ثابت ماند. نرخ ارز در روزهای ابتدایی هفته 
گذش��ته با ش��تاب تا مرز کانال ۱۴ هزار تومانی پیش رفت، اما با مداخله بانک 
مرکزی، روندی معکوس یافته و به تدریج بهای دالر در صرافی های بانکی و بازار 
آزاد کاهش یافت. بر این اساس، نرخ خرید هر دالر در تابلوی صرافی های بانکی 
۱۲ هزار و ۷50 تومان و فروش ۱۲ هزار و ۸50 تومان درج شد. نرخ خرید هر 
یورو نیز ۱۴ هزار و ۱00 تومان و نرخ فروش آن ۱۴ هزار و ۲00 تومان شد. در 
واقع، در هفته جاری ش��روع معامالت با شیب مالیم تری نسبت به قبل همراه 
شد و در معامالت بانکی دالر و یورو در کانال پایین تر قرار گرفت. ارز مسافرتی 
نیز حدود ۱۴ هزار و ۲00 تومان در هر یورو قیمت خورد که برای کش��ورهای 
همس��ایه و مشترک المنافع تا 500 یورو و س��ایر کشورها ۱000 یورو برای هر 

مسافر ارز بانکی اختصاص پیدا می کند.

بانکنامه

فرصت امروز: پدیده رمزارزها در سطح جهانی توجه بسیاری را به خود جلب کرده  
و در ایران نیز سروصدای بسیاری به پا کرده است، به طوری که روز و هفته ای نیست 
که در تیترها و گزارش های رسانه ها در حوزه اقتصاد و فناوری، چیزی درباره ارزهای 

رمزنگاری شده به چشم نخورد.
در اوایل تابس��تان بود که موضوع رمزارزها به یک��ی از موضوعات داغ اقتصادی، 
فناوری و انرژی کشور تبدیل شد و توانیر با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد با ماینرها 
برخورد خواهد کرد و انش��عابات برق استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال تا اطالع 
ثان��وی و زمان اعالم ش��رایط تخصیص برق به فعاالن ماینینگ قطع خواهد ش��د. 
همین موضوع باعث ش��د تا عالوه بر قطع برق، هزاران مزرعه اس��تخراج رمزارز در 
سراس��ر کشور پلمب شده و تعداد زیادی دستگاه ماینر از سوی نهادهای قضایی و 

انتظامی توقیف شود.
س��پس دولت در راستای س��اماندهی وضعیت رمزارزها تصمیم گرفت در جهت 
قانون گذاری و ابالغ الزامات حرکت کند تا نگرانی ها را از بین ببرد و از فرصت های 
این فناوری مالی به نفع اقتصاد کش��ور اس��تفاده کند. در همین راس��تا، استخراج 
ارزهای دیجیتال را به عنوان صنعت به رس��میت شناخت و ضوابطی را منتشر کرد 
که براساس آن، ماینرها می توانند با دریافت مجوزهای الزم به صورت قانونی فعالیت 
داش��ته باش��ند، اما ماینینگ صرفا یکی از بخش های ارزهای رمزنگار اس��ت و در 
بخش هایی همچون خریدوفروش رمزارزها، تولید و انتشار رمزارز و توکن های دارای 
پشتوانه مشهود یا غیرمشهود همچنان اختالف نظرهایی در میان مسئوالن و فعاالن 

اقتصادی وجود دارد.
پیش شرط دریافت برق برای استخراج ارز مجازی 

در تازه ترین اتفاق نیز وزیر نیرو گفت که کس��انی ک��ه مراحل قانونی الزم برای 
استخراج ارز مجازی را طی کرده و مجوزهای الزم را دریافت کرده باشند، می توانند 

از خدمات برق استفاده کنند.
رضا اردکانیان روز گذش��ته در گفتگو با ایرنا، با بیان اینکه دولت تصویب نامه ای 
درباره چگونگی کار برای اس��تخراج ارزهای مجازی داش��ته، گفت که وزارت نیرو 
دس��تورالعملی به تفصیل با توجه به تصویب نامه دولت تهیه کرده اس��ت. بر این 
اساس، کسانی که متقاضی فعالیت در زمینه استخراج ارزهای مجازی هستند باید 

به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرده و برای دریافت مجوز اقدام کنند.
به گفته اردکانیان، کس��انی که مجوز قانونی داش��ته باشند، برابر مصوبه دولت و 

تصویب نامه شرکت توانیر به آنها خدمات داده خواهد شد.
او با اش��اره به اینکه تکلیف روش��ن ش��ده  و هر کس روال را طی کند می تواند 
طبق ضوابط و مقررات در ساعات و ایامی که مجاز است از انرژی برق برای این کار 
اس��تفاده کند،  گفت: افرادی نیز که روال قانونی را سپری نکنند، برابر قانون با آنها 

برخورد خواهد شد.
در همین حال، مصطفی رجبی مش��هدی، معاون برنامه ری��زی و امور اقتصادی 
توانیر و س��خنگوی صنعت برق چندی پیش از نهایی ش��دن مق��ررات تامین برق 
مراکز اس��تخراج رمز ارز خبر داده بود. او همچنین به تعیین قیمت برق برای آنها 
اش��اره کرده و گفته بود که قیمت برق این مراکز معادل متوسط نرخ برق صادراتی 
خواهد بود، که بر این اس��اس این میزان 9۶5 تومان به ازای هر کیلووات  س��اعت 

تعیین شده است.
بر این اساس، این نرخ در ۸ ماه غیر گرم سال معادل 50 درصد متوسط نرخ برق 
صادراتی یعنی ۴۸0 تومان خواهد بود و در ۴ ماه گرم سال یعنی از خرداد تا شهریور 
دو برابر متوس��ط قیمت صادراتی برق محاس��به می شود اما استخراج کنندگان ارز 
مجازی این قیمت را غیر رقابتی دانسته و خواستار اصالح آن شدند، برخی معتقدند 

که تعیین این قیمت به افزایش فعالیت غیرمجاز منجر خواهد شد.
تا پیش از این نیز استخراج ارزهای مجازی در مزرعه ها و یا مکان های کشاورزی 
و با استفاده از برق کشاورزی انجام می شد. افزایش استخراج ارزهای مجازی باعث 
فشار بر شبکه برق کشور شد و این موضوع زمینه را برای تهیه دستورالعملی از سوی 

دولت در این خصوص ایجاد کرد.
ماینینگ رمزارزها؛ دوزخ یا دروازه بهشت؟

همچنین وزیر ارتباطات در تازه ترین س��خنانش در حوزه رمزارزها، گفتگویی با 
نش��ریه »تازه های اقتصاد« داشته و در پاسخ به این سوال که ماینینگ رمزارزها را 
برای ایران جهنم می دانید یا دروازه ورود به بهش��ت، گفت: ماینینگ مسیری است 
که در نهایت به دو تونل ختم می ش��ود؛ تونل اول مس��یر بهره گیری از فرصت های 
صنعت استخراج ارزهای رمزنگاری شده با رعایت الزامات قانونی مطرح شده از سوی 
دولت اس��ت که با عنوان بهشت ماینینگ می توان عنوان کرد و براساس آن دولت 
زیرس��اختی را فراهم می کند و ماینرها با داش��تن شرایط و مجوز با پرداخت تعرفه 
مناس��ب برق نس��بت به تولید ارزش به نفع خود و کش��ور اقدام می کنند که دولت 
نی��ز به دنبال تحقق این فضاس��ت. اما، تونل دیگری وج��ود دارد که در آن فضایی 

خاکستری وجود دارد و دولت نسبت به سکوت یا اعالم ممنوعیت ماینینگ ارزهای 
رمزنگار اقدام می کند و ماینرها نیز با استفاده از برق ارزان فضایی آشفته را به ضرر 
کشور و صرفاً سودآوری برای خود فراهم می کنند که نهادهای امنیتی و حاکمیتی 

از آن نگرانی دارند.
به گفته آذری جهرمی، قانونی ش��دن اس��تخراج ارزهای رمزنگاری شده در کشور 
گامی برای خلق ارزش به نفع کش��ور و ساماندهی فضای ماینینگ بود تا برق ارزان 
به عنوان س��رمایه ملی به حراج نرود. تاکید دارم که برق نباید به صورت بسیار ارزان 
یا بسیار گران به ماینرها تعلق گیرد، بلکه باید با قیمتی رقابتی و مناسب به ماینرها 
برق ارائه ش��ود تا آنها بتوانند به عنوان بازگیران بخش خصوصی عالوه بر خود برای 

کشور ارزش آفرینی داشته باشند.
وزی��ر ارتباطات ادام��ه داد: اعتق��اد دارم درصورتی که ماینره��ا بتوانند در کنار 
نیروگاه ها مس��تقر بش��وند، می توانند به صورت توافقی و رقابتی تعرفه برق خود را 
تعیین کنند که می تواند به نفع کس��ب وکار آنها و رفع دغدغه های موجود از س��وی 
بخش خصوصی باشد و درعین حال نیز نیروگاه ها از سود بیشتر قیمت فروش برق 
به ماینرها نسبت به دولت مرتفع شوند. ما در ایران می توانیم فارم ماینینگ )مزارع 
استخراج رمزارز( داشته باشیم که تحت قوانینی در آنها اقدام به استخراج بیت کوین 
و س��ایر رمزارزها ش��ود و این موضوع اگر تحت نظارت قانونی انجام ش��ود می تواند 
برای کشور سودآوری داشته باشد و به نفع کشور است. به اعتقاد آذری جهرمی، 
در ایران همواره مشکل س��اعات اوج مصرف برق یا همان ساعات پیک 
را نداری��م و صرفاً در تابس��تان در برخی س��اعات ش��اهد پیک مصرف 
هس��تیم که براین اساس می توان از زیرس��اخت صنعت برق کشور برای 
تولید رمزارز اس��تفاده کرد که ارزش افزوده ناشی از آن به مراتب نسبت 
به فروش برق با قیمت ارزان به کش��ورهای همس��ایه ارزش بیش��تری 
دارد. صنعت ماینینگ می توان��د باعث افزایش کی پی های نتورک برق 
کش��ور شود، اما باید توجه داش��ت تا مزارع استخراج رمزارز در نزدیکی 
نیروگاه ها باش��د. درخواس��ت نیروگاه های کوچک از دولت برای فروش 
برق به ماینرها فرصتی بسیار خوب برای استقرار ساماندهی شده فعاالن 
بخ��ش خصوصی در کنار نیروگاه ها برای افزایش س��ودآوری نیروگاه ها، 
تامی��ن نی��از ماینرها و کاهش هزینه های ش��بکه توزیع برق اس��ت که 

موافقت با آن فرصت های مناسبی را خلق خواهد کرد.

صنعت ماینینگ و تعرفه برق از نگاه وزیر نیرو و ارتباطات

پیش شرط های استخراج رمزارز در ایران

ش��مارش معکوس برای اجباری ش��دن رمز یکبار مصرف در عملیات های بدون 
کارت در نظام بانکی درحالی آغاز شده که بسیاری از مشتریان بانک ها، برای استفاده 

از رمزهای پویا از طریق پیامک، با اختالل مواجه هستند.
به گزارش مهر، براساس اعالم بانک مرکزی، از ابتدای دی ماه سال جاری، تمامی 
تراکنش های بدون کارت در نظام بانکی مکلف به اجرا از طریق رمزهای پویا یا همان 
رمزهای یکبار مصرف با عمر ۶0 ثانیه ای هستند، بنابراین مشتریان نظام بانکی که 
از پرداخت های اینترنتی برای نقل و انتقاالت پولی، پرداخت قبوض و اینترنت بانک 
و موبایل بانک اس��تفاده می کنند، تنها تا آخ��ر آذرماه فرصت دارند تا با مراجعه به 
ش��عب بانکی یا دستگاه های خودپرداز نسبت به دریافت رمز یکبار مصرف یا همان 

رمز پویا اقدام نمایند.
هر چقدر به موعد اجرای طرح غیرفعال شدن رمزهای ایستا نزدیک تر می شویم، 
مراجعات مردم به شعب بانکی یا دستگاه های خودپرداز برای دریافت رمز پویا بیشتر 
شده است و اکنون بخش عمده ای از افرادی که تا پیش از این، نسبت به هشدارهای 
بانک مرکزی در مورد فیش��ینگ ی��ا مراقبت از رمزهای ایس��تا و جایگزینی آن با 
رمزهای پویا بی اعتنا بودند، اکنون مراجعات بیشتری برای دریافت این رمزها دارند 
و بر همین اساس، امتحان کردن این فرآیند از سمت آنها بیشتر از قبل شده و روز 

به روز هم رو به افزایش است.
آنگون��ه که بانک مرکزی اعالم کرده، مردم هم با اس��تفاده از دریافت رمز پویا از 
طریق پیامک و هم از طریق اپلیکیش��ن های نظام بانکی می توانند فرآیند دریافت 
رمزهای یکبار مصرف را سپری کنند، اما نکته حائز اهمیت در این میان آن است که 

مشتریانی که به تازگی رمزهای پویا را بر روی کارت های بانکی خود فعال کرده اند، 
از روند کاری بانک ها مبنی بر ارس��ال پیامک های رمز پویا رضایت ندارند و خود را 
در فرآیندی می بینند که شاید برای ابتدای کار آشنایی آنها با رمزهای یکبار مصرف 

اندکی خسته کننده باشد.
مشکالت دریافت رمز پویا از طریق پیامک

یکی از مش��تریان نظام بانکی در این زمینه گفت: از هفته گذش��ته که رمز پویا 
را بر روی کارت های خود فعال کرده ام، تاکنون دو بار مجبور به مراجعه به ش��عبه 
برای فعال کردن کارت خود شده ام؛ چراکه رمز یکبار مصرف با تاخیر از سوی بانک 
پیامک می ش��ود و زمانی رمز پویا به گوشی تلفن همراه من می رسد که اعتبار ۶0 

ثانیه ای آن تمام شده است.
ب��ه گفته وی، رمزی که از بان��ک دریافت کرده و برای انجام خرید اینترنتی وارد 
وب سایت کردم، منقضی شده بود و بعد از دوبار تکرار وارد کردن رمز اشتباه، کارت 

من از رده خارج شد و مجبور شدم برای فعال کردن کارت به بانک مراجعه کنم. 
یکی دیگر از مشتریان نظام بانکی هم گفت: در فرآیند فعال سازی رمز پویا، گزینه 
پیامک را انتخاب کرده ام، اما بانک پیامک ارس��ال نمی کند و من مجبور به ارس��ال 
مجدد درخواس��ت برای دریافت رمز پویا هس��تم. این کار مشکالت زیادی را ایجاد 

کرده و باید حتما به سمت نصب اپلیکیشن بروم.
او ادامه داد: قشر جوان آشنایی بیشتری با اپلیکیشن ها دارند، اما نظام بانکی باید 
خود را آماده ارس��ال پیامک ها به موقع کند، چراکه تع��داد زیادی از مردم ترجیح 

می دهند که رمز پویا را از طریق پیامک فعال و دریافت کنند.

تاکید بانک مرکزی بر فراهم بودن زیرساخت بانک ها
 مسئوالن بانک مرکزی بارها تاکید کرده اند که بانک ها مکلف به ارسال رمز پویا از 
طریق پیامک به آن دسته از مشتریانی هستند که درخواست دریافت رمز از طریق 
اس ام اس را داده ان��د؛ بنابراین هیچ بانکی نبای��د در این حوزه تعلل کند. در واقع، 
بانک مرکزی بر این موضوع تاکید دارد که ارس��ال و دریافت پیامک، باید با هزینه 
خود بانک صورت گیرد نه اینکه مشتری هزینه ارسال و دریافت پیامک را بپردازد. 
ضمن اینکه زیرساخت کار باید به گونه ای باشد که مشتریان برای استفاده از این 

سرویس، دچار مشکل و سختی نشوند.
مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی نیز در گفتگویی از ایجاد زیرساخت 
»هریم« برای ارسال رمز دوم پویا به صورت پیامکی خبر داده و اعالم کرده بود که 
زیرس��اخت ارائه رمز دوم یکبار مصرف، از س��وی تمامی بانک ها آماده ش��ده و رمز 
دوم پوی��ا از ابتدای دی ماه برای تمامی تراکنش های بدون حضور کارت به صورت 

اجباری عملیاتی می شود.
وی اف��زود: بانک مرکزی در این رابطه وضعیت و عملکرد بانک ها را رصد خواهد 
کرد و در قالب سامانه هدایت رمز یکبار مصرف بانکی)هریم( کار را پیش خواهد برد.

محرمی��ان تاکید کرد: با اجرای رمز دوم یکب��ار مصرف کاهش قابل مالحظه ای 
در کالهبرداری های مبتنی بر برداش��ت غیرمجاز از جمله فیشینگ رخ خواهد داد؛ 
در واقع برآوردها این اس��ت که دیگر فیش��ینگ به نحوی که امروزه انجام می شود 
و اطالعات کارت بانکی کاربران با ترفندهایی س��رقت و در نهایت از آنها برداش��ت 

می شود را نداشته باشیم.

دریافت پیامکی رمز پویا همچنان اختالل دارد

شمارش معکوس برای غیرفعال سازی رمز دوم کارت های بانکی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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رونق بازار سرمایه، سیاست دولت در بودجه سال 99
3 عامل تاثیرگذار بر رشد شاخص بورس

ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت روز چهارشنبه 
بیس��تم آذرماه به عدد 339 هزار و 3۸۶ واحد رسید که در مقایسه با پایان 
هفته گذش��ته حدود 5درصد رشد داشت. همچنین شاخص کل )هم وزن( 
در پای��ان هفته گذش��ته 99 هزار و 3۱۲ واحد ب��ود که در هفته جاری این 
ع��دد به ۱05 هزار و ۲0۱ واحد و ش��اخص قیمت )ه��م وزن( از ۶۶ هزار و 

3۶۶ واحد به عدد ۷0 هزار و ۲9۷ واحد رسید.
بر این اساس، ارزش بورس تهران در هفته ای که گذشت ۱۲ هزار و 55۸ 
میلیارد ریال بود که در مقایس��ه با هفته گذش��ته ۴درصد افزایش را تجربه 
ک��رد، همچنین ارزش فرابورس در مدت ذکر ش��ده 3ه��زار و ۶00 میلیارد 
بود که نسبت به مدت مشابه هفته گذشته با افزایش ۴درصدی همراه شد.

در همین زمینه، یک کارش��ناس بازار س��رمایه رون��د معامالت بورس در 
هفت��ه ای که گذش��ت را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: هفته گذش��ته هفته 
خوبی برای بازار سرمایه بود که چند عامل بر رشد شاخص بورس و افزایش 

تحرک نقدینگی این بازار تاثیر داشت.
س��ینا سلیمانی با برشمردن س��ه عامل تاثیرگذار بر رشد شاخص بورس 
گفت: دولت در الیحه بودجه سال 99 در مقایسه با سال های گذشته تمرکز 
بیشتری بر بازار سرمایه داشته که خبر بسیار خوبی برای این بازار محسوب 
می ش��ود. او در گفت وگو با ایرنا، نخس��تین عامل تاثیرگذار بر رشد شاخص 
بورس را  مش��خص ش��دن قطعی جزییات بودجه دولت اعالم کرد و افزود: 
به نظر می رس��د انتظار انتشار مفروضات بودجه موضوعی است که منجر به 

عقب نشینی بازار سرمایه از ماه مهر تا دو هفته گذشته شد.
سلیمانی خاطرنشان کرد: مشخص شدن مفروضات بودجه و مثبت بودن 
آن زمینه ایجاد س��رمایه گذاری در این بازار را برای سرمایه گذاران و فعاالن 
بازار فراهم کرد. این کارشناس بازار سرمایه تحرک قیمت دالر را عامل دیگر 
رش��د بازار اعالم کرد و اظهار داش��ت: در چند روز اخیر شاهد تاثیر افزایش 
قیمت دالر در همه بازارها بودیم، با نزدیک شدن به توافقات تجاری آمریکا 
و چین، قیمت های جهانی رش��د پیدا کرد که این دو عامل در کنار یکدیگر 
باعث افزایش ش��کل گیری رقابت در بورس کاال و افزایش فروش بسیاری از 

شرکت ها و تاثیر بر قیمت سهام آنها شد.
س��لیمانی بحث جزییات بودجه دولت در بخش اس��ناد خزانه اسالمی و 
بازار س��رمایه را آخرین عامل رش��د ش��اخص بورس در بازار هفته گذشته 
مطرح کرد و گفت: برنامه ریزی دولت برای انتشار اوراق و واگذاری بنگاه های 

دولتی نکته بسیار مهمی بود که مورد توجه بازار قرار گرفت.
وی افزود: در بودجه س��ال 99 مبلغ ۸0 هزار میلیارد تومان برای انتش��ار 
اوراق در نظر گرفته ش��ده که نس��بت به س��ال گذش��ته حدود ۴0 درصد 
افزایش را نش��ان می دهد، این عدد قابل تحقق اس��ت و ممکن است به 90 
هزار میلیارد تومان هم برس��د. س��لیمانی معتقد اس��ت ب��ا توجه به بودجه 
دولت، چش��م انداز بازار سرمایه نگران کننده نیست مگر اینکه دولت بخواهد 
سیاس��ت گذاری جدید را بر بازار اعمال کند که این موضوع به طور حتم بر 
روند بازار تاثیرگذار اس��ت. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به دلیل 
وجود حجم گس��ترده ای از نقدینگی رشد بازار ادامه دار خواهد بود، افزود: تا 
چند وقت گذشته تاثیرگذاری بازار ناشی از نرخ دالر بود، این در حالی است 
ک��ه اکنون جنس و ماهیت بازار تغییر کرده و رکود همه بازارهای کاالیی و 
مالی که بیشتر فعاالن بازار در انتظار آن بودند در حال شکسته شدن است.

س��لیمانی با بیان اینکه وجود حجم نقدینگی در بازار به حدی گس��ترش 
یافته که دیگر رکود مفهومی ندارد و چش��م انداز س��ال آینده بازار بیش��تر 
وابس��ته به حجم نقدینگی است، گفت: به دلیل حجم باالی نقدینگی عالوه 
بر اینکه بازار س��ود بهتری را در اختیار س��رمایه گذاران قرار می دهد باعث 
می ش��ود تا در این مدت افت معناداری را هم تجربه نکنیم. این کارش��ناس 
بازار س��رمایه با اشاره به اینکه بخش��ی از نقدینگی بازار به سمت سهم های 
کوچک فعال است، گفت: سهم های کوچک و شاخص هم وزن در حال رشد 
هستند،   وجود نقدینگی بر صنایع کوچک مانند سیمانی ها، ساختمانی ها و 
گروه تجهیزات،  فعال است اما تغییر قابل مشاهده، ورود نقدینگی محسوس 

در گروه های اصلی بازار مانند فلزات اساسی و معدنی ها است.

نگـــــــــاه

فرص��ت امروز: درحالی که بورس تهران در آخرین روز کاری در هفته 
گذش��ته نزولی شده بود، مجدد توانست در نخستین روز این هفته روند 
صعودی خود را از س��ر بگیرد و ش��اهد رشد 3905 واحدی شود. چراغ 
بورس در نخس��تین روز هفته برخالف چهارشنبه هفته گذشته مجددا 
سبز شد و شاخص بازار با 390۴ واحد رشد به 3۴3 هزار و ۲9۱ واحد 
رس��ید. روند صعودی شاخص هم وزن نیز ادامه دار بود و با ۱9۸۲ واحد 
رق��م ۱0۷ هزار و ۱۸3 واحد را ثبت کرد. معامله گران بورس 5۲۶ هزار 
معامل��ه ب��ه ارزش ۲5۷۷ میلیارد تومان انجام دادند که نس��بت به روز 

چهارشنبه افزایش داشت.
در بین تمامی نمادها، ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۴3۸ واحد، س. 
نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با ۲9۱ واحد، صنایع پتروشیمی 
خلی��ج فارس )فارس( ب��ا ۲09 واحد، فوالد مبارک��ه اصفهان )فوالد( با 
۲05 واحد، پتروش��یمی پارس )پارس( با ۲0۲ واحد، پتروشیمی نوری 
)نوری( ب��ا ۱۴۸ واحد و گروه مپنا )س��هامی عام()رمپنا( با ۱۴۷ واحد 
بیش��ترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. در مقابل نیز مخابرات 
ایران )اخابر( با ۸3 واحد، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران )همراه( با ۴5 
واحد، س��یمان تهران )س��تران( با 3۸ واحد، بانک پاسارگاد )وپاسار( با 
3۸ واحد، بانک ملت )وبملت( با 3۶ واحد هم از جمله گروه هایی بودند 

که افت شاخص بورس را رقم زدند.
در بی��ن نمادهای پربیننده نخس��تین روز هفته، نم��اد بانک تجارت، 
بانک ملت، ماشین سازی اراک، سایپا، نوش مازندران، بانک اقتصاد نوین 
و ای��ران خودرو در گ��روه نمادهای پربیننده قرار داش��تند. گروه فلزات 
اساس��ی در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه ۲۶۶ میلیون و ۴۴0 هزار برگه سهم به ارزش ۲هزار و 550 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
در ای��ن س��وی ماجرا، رون��د فرابورس ه��م که مانند ب��ورس در روز 
چهارش��نبه نزولی ش��د بود، در اولین روز هفته روند رشد خود را از سر 
گرفت و با ۶3 واحد رش��د در رقم ۴۴۴9 واحد ایس��تاد. معامله گران در 
ای��ن روز در فرابورس 30۴ ه��زار معامله به ارزش ۱3۴۴ میلیارد تومان 

به ثبت رساندند.

در ای��ن بی��ن، ف��والد هرم��زگان جن��وب، هلدینگ صنای��ع معدنی 
خاورمیانه، توس��عه مولد نیروگاهی جهرم، س��هامی ذوب آهن اصفهان، 
بیمه کوثر، تولید برق عس��لویه مپنا و پتروشیمی مارون نسبت به سایر 
شرکت ها بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس گذاشتند. سهامی 
ذوب آهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ پارس، گروه سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی، بانک دی،  کش��ت و صنعت شهداب ناب خراسان، داروسازی 
آوه س��ینا و کش��اورزی و دامپ��روری بینالود نماده��ای پربیننده امروز 

فرابورس بودند.
2عاملی که ترمز رشد شاخص بورس را می کشند

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دو اتفاق مهم به عنوان عامل 
بازدارنده رش��د بازار سرمایه محسوب می شوند، گفت: انتخابات مجلس 
و فروش سهام از سوی سهامداران در اسفند ماه، از جمله عوامل مهمی 

هستند که ترمز رشد شاخص بورس تا پایان سال را می کشند.
عرفان هودی در گفت  و گو با ایرنا، با بیان اینکه طبق پیش بینی های 
صورت گرفته روند بازار در وضعیت کنونی مثبت و متعادل است، افزود: 
ب��ه لحاظ ورود نقدینگی و حجم معامالت موجود در این بازار ش��اخص 

بورس تا دو هفته آینده تا کانال 3۶0 هزار واحد رشد می کند.
وی با پیش بینی اینکه در دید کوتاه مدت روند معامالت بورس مثبت 
خواهد بود، اظهار داش��ت: امروز ش��اخص کل حدود ۴هزار واحد رشد 
داش��ت و اکنون در حال نزدیک ش��دن به رقم هایی اس��ت که از لحاظ 

روانی مهم هستند.
هودی معتقد اس��ت، کانال 350 هزار واحدی برای بورس عدد بزرگی 

است که شاخص کل باید آن را بشکند.
این کارش��ناس بازار سرمایه خاطرنش��ان کرد: زمانی که شاخص کل 
به عدد 3۶0 هزار واحد رس��ید باید حجم معامالت در آن زمان را مورد 
بررس��ی قرار داد تا بتوان مقاومت بعدی را اع��الم کرد؛ به همین دلیل 
اکنون نمی توان عدد دقیقی را برای ش��اخص کل تا پایان س��ال مطرح 

کرد.
وی با بیان اینکه س��ه ماه تا پایان سال باقی مانده که در این مدت با 
دو اتفاق مهم روبه رو هس��تیم، اف��زود: در ابتدا با بحث انتخابات مجلس 

مواجهیم که این موضوع همیشه در بازار تاثیرگذار بوده است.
هودی اظهار داشت: همیش��ه در دوران انتخابات ریاست جمهوری و 
انتخابات نمایندگان مجلس این نگرانی میان فعاالن بازار ایجاد می شود 

که چه گروهی و با چه ایده فکری انتخاب خواهند شد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه دومین عامل تاثیرگذار در بازار سرمایه 
را نزدیک ش��دن به ایام نوروز دانس��ت و گفت: بس��یاری از مردم صالح 
می دانند تا سهام خود را نقد و اقدام به ذخیره سود کنند و دوباره بعد از 
ایام نوروز خرید خود را انجام می دهند. وی افزود: این دو عامل ترمزهای 
محکم بازار س��رمایه محسوب می ش��وند؛ به همین دلیل امکان دارد در 
اسفند ماه شاهد رشد ش��اخص بورس و افزایش قیمت سهام شرکت ها 
نباش��یم. هودی خاطرنشان کرد: ش��اخص بورس در دی و بهمن ماه به 
کانال 3۷0 هزار واحد ورود پیدا می کند و رش��دی بیش��تر از این رقم، 

برای بازار میسر نیست.
وضعیت سهام خودروسازها در بازار سهام

این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه تاکنون بیش��تر نقدینگی 
وارد گروه فلزات اساس��ی ش��ده و به مرور در حال خ��روج از این گروه 
اس��ت، گفت: گروه بانکی و فن��اوری اطالعات به دلی��ل روند معامالت 
کنونی می توانند گروه ادامه دار بازار باشند. وی گفت: برخی از گروه های 
کوچک مانند زراعت و کش��اورزی در حال ج��ذب برخی از نقدینگی ها 
هس��تند.  هودی اظهار داش��ت: س��هم پیش��تاز در گروه خودرو، نماد 
»خودرو« است که نزدیک به سقف یک هزار تومان رسیده و تا به حال 

این قیمت را تجربه نکرده است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، سایپا که شرکتی بزرگ در گروه 
خودرو محس��وب می ش��وند در انتظار تایید افزایش سرمایه است که با 

ورود این خبر سهام این شرکت هم رشد خواهد کرد.
او ب��ا بیان اینک��ه صنعت خودرو به عنوان صنعت ضعیفی محس��وب 
می شود، اعالم کرد: اگر بحث تجدید ارزیابی را کنار بگذاریم کل صنعت 
خودرو صنعت زیاندهی اس��ت که بیش��ترین نیروی انس��انی را به خود 
اختصاص داده اما از کیفیت چندانی در تولیدات خود برخوردار نیس��ت 

و ریسک سرمایه گذاری در این گروه تا حدودی باال به نظر می رسد.

رشد 3905 واحدی شاخص بورس تهران در اولین روز هفته 

سریال رکوردشکنی بورس تهران
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هندوانه شب یلدا کیلویی 4 هزار تومان 
 میوه شب چله تامین شده است

رئیس اتحادیه میوه و س��بزی تهران گفت با توجه به فراوانی هندوانه در 
س��ردخانه ها کمبودی در عرضه شب یلدا وجود ندارد و هر کیلوی این میوه 

۴ هزار تومان عرضه می شود.
اس��داله کارگر در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
وضعیت بازار میوه ش��ب یلدا اظهار کرد: با توجه به ش��رایط مس��اعد تولید 
و فراوانی میوه هایی همچون انار، خرمالو، مرکبات، هندوانه، س��یب درختی 
در س��ردخانه ها کمبودی در عرضه وجود ندارد که بر تالطم قیمت در بازار 

دامن بزند.
وی قیمت هر کیلو انار را 5 تا 9 هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر 
کیلو انار دماوندی ۷ هزار تا ۱۲ هزار تومان، انگور بی دانه قرمز 9 هزار تا ۱۶ 
هزار تومان، انگور بی دانه زرد 5 هزار تا ۱۱ هزار تومان، انگور ش��اهرودی 3 
ه��زار و 500 ت��ا ۶ هزار تومان، انگور مهری 3 هزار و 500 تا 5 هزار و 500 
تومان، پرتقال تامسون شمال ۲ هزار تا ۴ هزار و 500 تومان، پرتقال رسمی 
جنوب ۴ تا ۶ هزار تومان، پرتقال رس��می ش��مال ۲ هزار تا 3 هزار و 500 
تومان، خرمالو شمال 3 هزار تا 5 هزار تومان، خرمالو کرج 5 هزار و 500 تا 

9 هزار تومان و خرمالو کن ۷ هزار تا ۱0 هزار تومان است.
کارگر با اش��اره به نرخ س��ایر میوه ها در بازار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو 
خی��ار بوت��ه ای با نرخ 3 هزار تا ۷ هزار تومان، خیار گلخانه ۴ هزار تا ۷ هزار 
تومان، س��یب لبنانی زرد 3 هزار و 500 تا ۸ هزار تومان، سیب لبنانی قرمز 
3 هزار و 500 تا ۷ هزار تومان، گریپ فروت توسرخ ۲ هزار تا ۴ هزارتومان، 
لیموش��یرین 3 هزار تا 5 هزار و 500 تومان، نارنگی انش��و ۲ هزار تا ۴ هزار 
توم��ان، نارنگ��ی یافا 3 هزار و 500 تا 5 هزار توم��ان، نارنگی تخم ژاپنی 3 
ه��زار و 500 تا ۶ هزار تومان و هندوانه ن��و ۲ هزار و 500 تا ۴ هزار تومان 
در میدان مرکزی میوه و تره بار و با احتس��اب حداکثر 35درصد س��ود در 

خرده فروشی ها عرضه می شود.
رئیس اتحادیه میوه و س��بزی درباره اینکه آیا امس��ال همانند س��ال های 
گذشته قیمت هندوانه با سیر صعودی در شب یلدا رو به رو می شود، گفت: 
با توجه به فراوانی هندوانه در سردخانه ها کمبودی در عرضه شب یلدا وجود 

ندارد که ازدیاد تقاضا بتواند منجر به نوسان قیمت در بازار شود.
وی قیم��ت هر کیلو بادمج��ان دلمه ای یک هزار و 500 تا 3 هزار و 500 
تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو بادمجان قلمی را یک هزار و 500 
ت��ا 3 هزار و 500 تومان، بادمجان گلخان��ه 3 هزار تا 5 هزار و 500 تومان، 
پی��از قرم��ز 3 هزار تا 5 هزار و 500 تومان، پی��از زرد یک هزار و 500 تا 3 
هزار تومان، پیاز شیری یک هزار و 500 تا 3 هزار و 500 تومان، تره فرنگی 
۴ ه��زار تا ۸ هزار تومان، چغندر رس��می ۲ هزار و 500 ت��ا 5 هزار تومان، 
سیب زمینی ترشی ۲ هزار تا 3 هزار و 500، سیر خشک ۸ هزار تا ۱۱ هزار 
تومان، س��یب زمینی یک هزار و ۸00 تا 3 هزار و ۷00 تومان، ش��لغم یک 
هزار و 500 تا 3 هزار و 500 تومان، فلفل تند ریز 3 هزار و 500 تا ۶ هزار 
و 500 تومان، فلفل دلمه سبز ۲ هزار و 500 تا ۴ هزار و 500 تومان و فلفل 

شیرین 5 هزار تا ۸ هزار تومان است.

 نظارت بر بازار محصوالت خوراکی
تشدید شد

مدیر نظارت و بازرس��ی اتاق اصناف ایران از آغاز طرح تش��دید نظارت بر 
زنجیره تولید و توزیع محصوالت خوراکی و آشامیدنی در کشور خبر داد.

بهن��ام نیک منش در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: علی رغم اینکه وزارت 
بهداشت متولی بحث بهداشتی و درمانی است با همکاری صورت گرفته در 
س��طح بازار نظارت مان را تشدید کرده ایم و با ابالغیه ای به اتاق های اصناف 
سراس��ر کش��ور، طرح تش��دید نظارت بر زنجیره تولید و توزیع محصوالت 

خوراکی و نوشیدنی آغاز شده است.
وی با بیان اینکه در این طرح از مبادی تولید تا خرده فروش��ی محصوالت 
خوراک��ی و آش��امیدنی تحت نظارت و تش��دید بازرس��ی ق��رار می گیرند، 
خاطرنش��ان کرد: بازرس��ان اتاق های اصناف با همکاری وزارت بهداش��ت، 
س��ازمان های صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان ها و تعزیرات با گش��ت های 
مش��ترک رصد، کنترل و نظارت بر اقالم مواد خوراکی و آشامیدنی را انجام 

می دهند.
مدیر نظارت و بازرس��ی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در ابالغیه  صورت 
گرفته به اتاق های اصناف سراس��ر کش��ور قید ش��ده که به تمام اتحادیه ها 
و صن��وف تاکید کنند که اقالم عرضه ش��ده به ویژه محص��والت خوراکی و 
آشامیدنی را باید حتما از شرکت های پخش معتبر، رسمی و نام و نشان دار 

تهیه کنند.

137.9میلیون دالر صادرات ترجیحی و 
غیرترجیحی ایران به اوراسیا

رئیس کل گمرک جمهوری اس��المی ایران گفت از 5 آبان امس��ال تا ۸ 
آذر کل میزان ص��ادرات ترجیحی و غیرترجیحی ایران به اوراس��یا ۱3۷.9 
میلی��ون دالر بوده اس��ت. به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، به نقل از 
خبرگزاری صدا و س��یما، میراش��رفی،  گفت: بیش از یک ماه اس��ت که از 
اجرای موافقتنامه موقت تجارت آزاد اوراس��یا گذشته و تاکنون در قالب این 
موافقتنامه از تاریخ 5 آبان امس��ال تا ۸ آذر صادرات ترجیحی به اوراس��یا از 
س��مت ایران ۲۸.۲ میلیون دالر بوده است و واردات ترجیحی ۱۶۶ میلیون 
دالر بوده است که عمده این کاالها، کاال های اساسی و موردنیاز کشور است 
که باید وارد می ش��د. او گفت: جمع کل ص��ادرات ترجیحی و غیرترجیحی 
ما به اوراس��یا ۱3۷.9 میلیون دالر اس��ت و جمع کل واردات از اوراسیا هم 

تاکنون ۱93 میلیون دالر بوده است.
میراش��رفی تاکید کرد: چنانچه طرف ایرانی و پنج کشور اوراسیا اقدامات 
الزم را ب��ه جهت بهره گیری تجار دو کش��ور از تعرفه ه��ای ترجیحی انجام 
نداده باش��ند موافقتنامه طوری تنظیم ش��ده تا این مسئله مانع منافع تجار 
نباش��د و بازرگانان می توانند تا یک سال بعد از صادرات این اقالم همچنان 

از مزیت های تعرفه های ترجیحی استفاده کنند.
او ادامه داد: در ش��رایط فعلی کش��ور های اوراس��یا یک امکان و ظرفیت 
بس��یار خوب است که ما باید از این ظرفیت استفاده بهینه کنیم تا صادرات 

و واردات کاال های موردنیاز انجام شود.
میراش��رفی گفت: ضمن اینکه با توجه به درخواست دو طرف موافقتنامه 
هر دو طرف در تجارت تالش می کنند تا از اس��تفاده از دالر و دیگر ارز های 

رایج فاصله بگیرند و از ارز های منطقه ای برای مبادله کاال استفاده کنند.

اخبـــار

وزیر صنعت و تجارت کشور عمان گفت امیدواریم با توافقاتی که انجام می شود 
بتوانیم زمینه ای برای حضور ایران و استفاده از ظرفیت های ایران برای تأمین مواد 

غذایی عمان استفاده کنیم.
ب��ه گزارش خبرن��گار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، علی بن مس��عود علی بن 
السنیدی در هجدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و 
عمان با اشاره به اینکه همچنان در بحران اقتصادی جهانی هستیم، اظهار داشت: 
باید تالش کنیم برای باال بردن روابط تجاری دو کشور و همچنین بخش خصوصی 

مشترک ایران و عمان تبادالت تجاری را افزایش دهیم.
وی با اش��اره به اینکه 30 تاجر عمانی در هیأتی همراه این وزارتخانه وارد ایران 
ش��ده تا بتواند در هم��ه بخش های اقتصادی، تبادالت تجاری ب��ا ایران را افزایش 
دهیم، گفت: پادش��اه عم��ان تعدادی از قوانین اقتصادی کش��ور را تغییر داده که 
مربوط به ش��رکت های تجاری کشور اس��ت و با این تغییرات مزایای زیادی برای 

تجار فراهم شده است.
وزیر صنعت و تجارت کشور عمان ادامه داد: امیدواریم توافقنامه الزم در بخش 

حمل و نقل دریایی بین ایران و عمان در این دوره امضا شود و در بخش بندری و 
گواهینامه های حمل و نقل دریایی توافقات الزم انجام شود. با توجه به اینکه روابط 
عمان با کش��ورهای دیگر در شرایط مناسبی اس��ت و از طریق ایران می توانیم به 
کشورهای همسایه دریای خزر وصل شویم امیدواریم در این اجالس روابط تجاری 

بین دو کشور با توجه به ظرفیت باالیی که وجود دارد توسعه پیدا کند.
علی بن مس��عود با تأکید بر اینکه عمان برای امنیت غذایی کش��ورش اهمیت 
زیادی قائل اس��ت، گفت: عمان از کشورهای استرالیا، برزیل و هند در زمینه مواد 
غذای��ی واردات انجام می دهد ولی امیدواریم ب��ا توافقاتی که در این اجالس انجام 
می ش��ود بتوانیم زمینه ای برای  اس��تفاده از ظرفیت های ای��ران برای تأمین مواد 
غذایی عمان اس��تفاده کنیم. همچنین این اجالس فرصت خوبی اس��ت که عالوه 
بر واردات و صادرات بین دو کش��ور درخصوص صادرات کش��ورهای همس��ایه نیز 

استفاده کنیم.
وی با اش��اره به توس��عه صنعت پتروش��یمی در عمان ادامه داد: مناطق آزاد دو 
کش��ور می تواند نقش موثری در توسعه روابط تجاری داشته باشد و منطقه صهار 

و س��الله از مناطق آزادی هستند که می توانند در گسترش روابط تجاری بین دو 
کشور موثر باشند.

وزیر صنعت و تجارت کش��ور عمان گفت: طی ۱۱ ماه گذشته با توجه به اینکه 
صدور ویزا برای تجار ایرانی تسهیل شده است، هیچ شکایتی از تجار ایرانی در این 
خصوص ارائه نشده و همچنین تجار عمانی نیز شکایتی در این خصوص نداشته اند.

علی بن مس��عود با بیان اینکه در سال های اخیر شاهد رشد حرکت کشتی های 
کوچک بین دو کش��ور بوده ایم، اظهار داش��ت: میوه های ایرانی در حال حاضر به 
صورت مستقیم وارد عمان می شود و ماندگاری آنها پنج تا شش روز افزایش یافته 
اس��ت. امیدواریم توافقنامه ای با ش��رکت های ایرانی که مسئول کنترل باقیمانده 

سموم کشاورزی هستند داشته باشیم.
وی خاطرنش��ان کرد: پس از گذشت دو س��ال از همکاری وزارت صنعت عمان 
ب��ا ایران دیگر برای واردات میوه و س��بزی نیازی به واس��طه نداری��م و امیدواریم 
تبادالت تجاری بین دو کش��ور در همه حوزه ها افزایش یابد زیرا این رقم در شأن 

دو کشور نیست.

استفاده از ظرفیت  ایران برای صادرات مواد غذایی به عمان

ی��ک عضو انجمن فوالد ب��ا اعالم اینکه در حال حاضر مش��کالت تأمین آهن 
اسفنجی و قراضه شرایط را برای واحدهای تولیدی سخت کرده است، گفت اگر 
این ش��رایط ادامه پیدا کند واحدهای شمش فوالدی به مرحله بحرانی رسیده و 

تعطیل خواهند شد.
رضا شهرس��تانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره 
به اینکه در حال حاضر تولید ش��مش القایی حدود 5 میلیون تن اس��ت، اظهار 
داش��ت: با افزایش ظرفیت تولید شمش القایی به ۸ میلیون تن در سال های آتی 
خواهد رسید که در صورت اجرایی شدن این هدف 30درصد از کل تولید فوالد 

ایران تأمین خواهد شد.

وی ب��ا اع��الم اینکه در حال حاضر مش��کالت تأمین آهن اس��فنجی و قراضه 
شرایط را برای واحدهای تولیدی سخت کرده است، گفت: براساس گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس تولید آهن اسفنجی 9درصد رشد کرده است که این میزان 
با توجه به روند تولید فوالد که سال قبل ۲5 میلیون تن بوده و برنامه ریزی شده 
که امس��ال ۲۸ میلیون تن تولید شد باید رشد ۱۲درصد باشد. که خود این نیاز 
داش��ته ۱۴درصد آهن اسفنجی رشد داشته باشد و این موضوع نشان می دهد ما 
5درصد خأل در تأمین آهن اس��فنجی واحدهای ف��والدی داریم. به نوعی عرضه 

آهن اسفنجی امروز به قدر نیاز واحدهای تولید فوالد نیست.
ای��ن عض��و انجمن فوالد با اع��الم اینکه اعمال عوارض صادراتی برای س��نگ 

آهن باعث ش��ده ت��ا فعاالن این بخش همچنان محص��والت خود را صادر کنند، 
افزود: قیمت گذاری اهن اس��فنجی امروز شفاف نیس��ت درحالی که باید مطابق 
با 50درصد قیمت شمش خوزس��تان باشد. شهرستانی تصریح کرد: متأسفانه با 
توجه به کاهش عرضه آهن اسفنجی حمل و نقل این مواد نیز بسیار گران شده 
به نحوی که معیار تن به کیلو رعایت نمی شود. وی در ادامه صحبت های خود به 
رکود بخش مس��کن و کاهش ضایعات ساختمانی اشاره کرد و گفت: این موضوع 
باعث ش��ده تا واحدهای تولیدی در تأمین قراضه نیز با مش��کل روبه رو شوند، به 
نح��وی که اگر این ش��رایط ادامه پیدا کند واحدهای ش��مش فوالدی به مرحله 

بحرانی رسیده و حتی تعطیل خواهند شد.

رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی گفت قاچاق دام از مرز های غربی کشور به 
سبب مشکالت عبور و مرور به طور محدود انجام می شود.

علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی در گفت و گو  با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، از رکود حاکم بر بازار گوش��ت خبر داد و گفت: علی رغم روند 
کاهش ۱0 تا ۱5 هزار تومانی قیمت گوش��ت گوسفندی طی ۱ الی ۲ ماه اخیر، 

تقاضای چندانی برای خرید در بازار وجود ندارد.
رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی افزود: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی با 
نرخ ۸۱ تا ۸۲ هزار تومان به مغازه دار و با احتس��اب ۱0درصد س��ود معادل 90 

هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود.
 ملک��ی ادامه داد: با توجه به آنکه م��ردم در ابتدای ماه همزمان با واریز یارانه 
معیش��تی برای خرید ش��تاب زده عمل کردند، از این رو بودجه آنها تحلیل یافته 

اس��ت که این امر موجب ش��ده بازار گوش��ت همانند س��ایر صنوف در رکود به 
س��ر برد.  او درباره آینده بازار گوش��ت بیان کرد: با توجه به نوس��ان نرخ دالر و 
احتم��ال افزایش خروج غیرقانونی دام از مرز ها نمی توان پیش بینی خاصی راجع 
به وضعیت بازار داش��ت، هرچند در ش��رایط فعلی داشته های مان به اندازه کافی 
اس��ت و کمبودی در عرضه وجود ندارد. به گفته وی با استمرار نوسان نرخ دالر 
همانند گذش��ته انگیزه قاچاقچیان برای خروج غیرقانونی دام از مرز های کش��ور 

افزایش می یابد که این امر بر تالطم قیمت در بازار بی تاثیر نیست.
 رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره آخرین وضعیت قاچاق دام گفت: بنا 
بر اطالعات رس��یده میزان محدودی دام در حال قاچاق از مرز های کش��ور است 
چرا که به سبب شرایط جوی و بارش برف در منطقه غرب کشور و اعمال نظارت 

دستگاه های ذی ربط، عبور و مرور برای قاچاقچیان محدود شده است.

 کمبودی در عرضه دام به میادین وجود ندارد
 این مقام مس��ئول عرضه فعلی دام در میادین را مناسب ارزیابی کرد و گفت: 
هم اکن��ون قیمت هر کیلو دام زنده در شهرس��تان از 3۶ تا 3۸ هزار تومان و در 
ته��ران ۴0 تا ۴۲ هزار تومان اس��ت چ��را که انتقال دام از شهرس��تان به تهران 
هزینه ه��ای جانبی همچون حم��ل و نقل دارد که این امر بر قیمت تمام ش��ده، 
تاثیر دارد.  ملکی در پایان با انتقاد از مباحث مطرح ش��ده پیرامون صادرات دام 
ب��ه بازار های ه��دف گفت: با توجه به آنکه زمان زیادی تا ایام پایانی س��ال باقی 
نمانده است از این رو صادرات دام همانند گذشته تنها بر التهاب قیمت در بازار 
دامن می زند که از مسئوالن ذی ربط انتظار می رود از نظرات ما در ارتباط با این 
موضوع اس��تفاده کنند چراکه هرچه به س��مت س��ردی هوا می رویم تقاضا برای 

خرید گوشت در بازار افزایش می یابد.

خطر تعطیلی واحدهای تولیدی شمش فوالد

قاچاق محدود دام از مرز های غربی کشور 

 قیمت هر کیلو شقه گوسفندی به 90 هزار تومان رسید

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

تایرهای جدید به اینترنت متصل می شوند!
توانایی و قابلیت اتصال 5G اکنون به جایی رس��یده اس��ت که در 
حوزه صنعت خودرو نیز در حال ورود پیدا کردن است. درواقع این 
اتصال به اینترنت، دیگر چیزی که بخواهد برای تلفن های هوشمند 

در سراسر دنیا ناآشنا جلوه کند.
ب��ه گ��زارش اقتصاد نی��وز و به نق��ل از چرخان، گ��وش دادن به 
موس��یقی موردعالقه تان از چندین سال گذشته یا مسیریابی برای 
پیدا کردن مس��یر و مقصد نهایی، اما این ارتباطات گسترده، چگونه 
می خواهد خود را به صورت انقالبی در صنعت خودرو نش��ان داده و 

جذابیت آن را چندین برابر کند.
ش��رکت تایرس��ازی معروف پیرلی )Pirelli( اکنون، تایری را در 
اختیار دارد که می تواند اطالعات ارزش��مندی را از ش��رایط جاده و 
دیگر فاکتورهای مهم، به خودروی شما و وسایل موتوری اطرافش، 
ارس��ال کند. درواقع تایرس��از خالق ایتالیایی، درون این تایر از یک 
صفح��ه کوچک به اندازه یک س��که اس��تفاده کرده ک��ه درون آن، 
حس��گرها، پردازنده و وس��ایل ارتباطی الکترونیکی جای گرفته اند. 
ای��ن صفحه می تواند اطالعات و م��وارد حیاتی مهم را رصد کرده و 
آنها را به ECU)مغز متفکر خودروها( و دیگر وس��ایل الکترونیکی 

نزدیک خود ارسال کند.
برای مثال اگر خودروی ش��ما در حال س��رخوردن در یک مسیر 
گل آل��ود و خیس باش��د، این تایر می تواند از ب��ه وجود آمدن خطر 
جلوگیری کرده و حتی به دیگر وس��ایل موتوری پشت سر شما نیز 

هشدار ارسال کند.
درواقع در این گونه مواقع، خودرو می تواند با س��یگنال دریافتی از 
تایر، قدرت را کم وزیاد کرده، کش��ش کنترلی را تغییر داده یا حتی 
تغییرات مربوط به سیس��تم تعلیق را مطابق با شرایط جدید، ایجاد 
کند. این تایرها، همچنین می توانند دیگر موارد کمتر حیاتی مانند 
عمق الستیک، فشار باد درون الستیک، دمای تایر و دیگر موارد را 

نیز کنترل و رصد کنند.
البت��ه ش��رکت پیرلی، این تایره��ای خود را که بانام س��ایبر تایر 
ش��ناخته می ش��وند، روی آئودی R۸ و در یک مس��یر مس��ابقه ای 
امتحان کرده اند که تایرها توانس��ته اند با موفقیت، یک مسیر خیس 
را تش��خیص داده و اعالم خط��ر خود را به خ��ودروی دیگر Q۸ در 

همان مسیر ارسال کنند.
البته اگرچه در حال حاضر نیز سیستم های مشابه این سایبرتایرها 
در کامیون ها برای بررسی کردن مؤلفه های تایرها استفاده می شود 
ام��ا این تایرهای مدرن که بس��یار جدیدتر از سیس��تم های فعلی و 
پیچیده ت��ر از آنها هس��تند، می توانند یک قدم ب��زرگ و صحیح در 

مسیر ایمنی خودروها به شمار بروند.

ارائه وام خرید دوچرخه به تهرانی ها
بن بست مذاکرات با بیدود

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از ارائه 
وام دوچرخه ب��ه تهرانی ها تا پایان دی خبر داد و گفت مذاکرات با 

شرکت بیدود تاکنون بی نتیجه مانده  است.
 به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس، یوس��ف 
حجت مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره 
س��رانجام دوچرخه های نارنجی پایتخت اظهار داشت: تاکنون چندین 
جلسه با ش��رکت بیدود داش��ته ایم ولی هنوز نتیجه ای در این زمینه 
حاصل نشده است. وی با بیان اینکه شرکت بیدود اعالم کرده فعالیت 
دوچرخه های نارنجی برای این ش��رکت مقرون به صرفه نیست، گفت: 
این شرکت از شهرداری درخواست همکاری و کمک داشته تا بتواند به 
فعالیت  خود ادامه دهد و ما در حال بررسی این موضوع هستیم. حجت 
تصریح کرد: شرکت بیدود معتقد است که حدود ۸0درصد هزینه های 
دوچرخه را                                         ش��هرداری و ۲0درصد آن را                                         شرکت مربوطه باید پرداخت 
کند در حالی که این موضوع برای ش��هرداری امکانپذیر نیست و بعید 
می دانم نتیجه ای نیز در این راستا حاصل شود. وی گفت: موضوع خرید 
سهام از شرکت بیدود مطرح نبوده و این موضوع صحت ندارد. وی در 
پایان در مورد ارائه وام دوچرخه به مردم تهران گفت: حدود 99درصد 
از مراح��ل این موضوع انجام ش��ده و احتماال در دی م��اه این وام ها با 
اولویت به کسانی که شاغل هستند یا دانشجو همچنین از طرح ترافیک 

بهره مند نشده اند، ارائه خواهد شد.

حداقل نیاز نقدینگی قطعه سازان 15 هزار 
میلیارد تومان است

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو کشور 
اعالم کرد تعادل بخش های مختلف تولید به این ش��کل به هم خورد 
که ش��رکت های خام فروش دچار رونق فزاینده ش��ده و از طرف دیگر 
تولید کاالهایی با ارزش افزوده باال مانند خودرو با زیانی هنگفت روبه رو 
است. آرش محبی نژاد در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: 
بهب��ودی در وضعیت پرداخت مطالبات قطعه س��ازان به وجود نیامده 
اس��ت. حداقل نیاز نقدینگی قطعه سازان ۱5 هزار میلیارد تومان است 
و متاس��فانه هرچه به روزهای پایانی س��ال نزدیک می شویم وضعیت 
قطعه س��ازان وخیم تر می شود. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه سازان خودرو کش��ور افزود: صنعت خودرو در سال 9۷ نسبت 
به سال 9۶ با کاهش تولید 3۸ درصدی مواجه بود، همچنین در هفت 
ماه نخست سال 9۸ نسبت به مدت مشابه در سال 9۷ صنعت خودرو 
35درصد کاهش تولید داشته اس��ت. بدون تزریق نقدینگی این روند 
نزولی تولید تداوم خواهد داش��ت و به جایی خواهد رسید که صنعت 
قطع��ه و خودرو را زمینگیر خواهد کرد. محبی نژاد گفت: یکی دیگر از 
مشکالت فعلی قطعه سازان موضوع قیمت قطعه است. ازآنجا که قیمت 
خودرو دستوری است خودروساز نمی تواند قیمت قطعات را ارتقا دهد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور 
گفت: ازآنجا که خودروس��از قادر به پرداخت مطالبات قطعه س��ازان 
نیست منابع تامین جدید ایجاد می کند. این موضوع موجب می شود 
ک��ه همین تیراژ کاه��ش یافته و اندک نیز بین تعداد بیش��تری از 
قطعه س��ازان تقسیم ش��ود. محبی نژاد گفت: راه حل این مشکالت 
بس��یار ساده اس��ت. نرخ نهاده های تولید و پروسه و فرآیند تولید و 
قیمت تمام ش��ده قطعه و خودرو مشخص است اما قیمت خودرو با 
اجحاف به شکل دستوری پایین نگه داشته می شود که این موضوع 

موجب زیان خودروساز و به تبع آن قطعه ساز می شود.

 وزیر صمت گفت قیمت خودرو از س��وی خودروس��ازان به هیچ عنوان 
افزایش پیدا نکرده است ضمن اینکه خودروسازان نمی توانند نرخ خودرو را 

افزایش دهند، زیرا مجوز این کار را ندارند.
به گزارش جوان آنالین، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن تجارت، درباره 
قیمت خودرو ها گفت: قیمت خودرو از س��وی خودروس��ازان افزایش پیدا 
نکرده است؛ افزایش قیمتی که در بازار شاهد هستیم منجر به التهاب شده 
اس��ت. وزیر صمت افزود: افزایش قیمت بنزین به صورت طبیعی بر همه 
چیز اثر گذاشته و نمی توان اثر آن را ندیده گرفت. ضمن اینکه نرخ خودرو 
در بازار آزاد هم مانند دیگر کاال ها تحت تاثیر قرار گرفته و به همین دلیل 

نرخ خودرو در بازار هم بر همین اساس افزایش یافته است.

رحمانی افزود: قیمت خودرو از سوی خودروسازان به هیچ عنوان افزایش 
پیدا نکرده است ضمن اینکه خودروسازان نمی توانند نرخ خودرو را افزایش 

دهند چرا که مجوز این کار را ندارند.
وی گفت: نه خودروس��از و نه هیچ کدام از ش��رکت های دولتی و ش��به 

دولتی حداقل تا آخر سال حق افزایش نرخ را ندارند.
وزیر صمت اظهار داش��ت: افزایش نرخ خودرو به دلیل تالطم های بازار 
است. ولی ما در حال پیگیری این موضوع هستیم. این در حالی است که 
ما شاهد قیمت سازی در فضای مجازی هم هستیم به طوری که یک فرد 
بدون داشتن خودرو، 5 هزار آگهی فروش را به صورت صوری منتشر کرده 
تا قیمت سازی کند. رحمانی افزود: تا شب عید چند ماه فرصت داریم. این 

در حالی است که دولت به صراحت اعالم کرده تا پایان سال هیچ کس حق 
افزایش قیمت را ندارد؛ البته رئیس جمهور در مصاحبه ها و اظهارنظر های 

خود اعالم کرده است که هیچ کس حق افزایش نرخ را ندارند.
وزیر صمت گفت: اگر هر ش��رکت دولتی و شبه دولتی تغییر قیمتی را 
در اجناس، کاال ها و محصوالتش داش��ته باش��د حتما تخلف کرده و با آن 

قاطعانه برخورد خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: ما به ش��دت ب��ا افزایش قیمت ها برخورد خواهیم کرد 
ضمن اینکه در زمینه کم فروش��ی هم که ذاتا تخلف محسوب می شود هم 
وزارت صم��ت و هم س��ازمان تعزیرات حکومتی قاطعان��ه ورود کرده و با 

متخلفین برخورد خواهد کرد.

وزیر صمت: گرانی خودرو از سوی خودروسازان نیست

اجرای سهمیه بندی بنزین چندی است که از سوی دولت عملیاتی شده و قرار 
بود تغییر قیمتی نباش��د ولی متاس��فانه خبرها از افزایش نس��بی کاال و خدمات 

خبر می دهد.
 ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از باش��گاه خبرنگاران، نرخ 
جدید بنزین از روز جمعه ۲۴ آبان ماه امسال از سوی دولت به طور رسمی اعالم 
و طرح س��همیه بندی بنزین کلید خورد؛ طبق اعالم وزیر نفت، از محل افزایش 
قیمت بنزین سهمیه ای، سالیانه ۱۱ هزار و 500 میلیارد تومان و حدود ۲0 هزار 
میلیارد تومان در س��ال نیز از محل افزایش ۲ هزار تومانی قیمت آزاد و در کل 

3۱ هزار میلیارد تومان، افزایش درآمد عائد کشور می شود.
از طرفی طبق اعالم دولت، تمامی وجوهی که از محل افزایش قیمت بنزین به 

دست می آید بین حدود ۶0 میلیون نفر ایرانی توزیع می شود.
همچنین کارشناسان می گویند: در بازه چهار ماهه ابتدایی پس از اجرای طرح 
سهمیه بندی بنزین، شاهد کاهش حدود ۸ تا ۱0درصدی مصرف بنزین خواهیم 

بود، اما با اجرای این طرح س��خت اقتصادی، مردم از پس لرزه های احتمالی آن 
نگران هستند که تاثیرپذیری و افزایش قیمت سایر کاالها از مهمترین آنهاست.

افزایش کرایه خودروها در تبریز
در حال��ی که دولتمردان ب��ه مردم گفته بودند نگران نباش��ند و چیزی گران 
نمی ش��ود ولی این سهمیه بندی تاثیر بس��زایی در قیمت ها داشته به طوری که 
مس��یر مس��تقیم ۲ برابر و کرایه های درون شهری 30 تا 35درصد افزایش را در 

شهر تبریز نشان می دهد.
یکی از ش��هروندان در گفت وگو با خبرن��گار مهر، می گوید: با اینکه وعده داده 
بودند نظارت می کنیم و افزایش قیمت نخواهیم داشت ولی االن میوه، حبوبات، 

کرایه ها، البسه و...افزایش قیمت دارد.
وی با اش��اره به س��همیه در نظر گرفت��ه برای رانن��دگان خودروهای عمومی 
می افزاید: با اینکه سهمیه اضافی به تاکسی ها و وانت بارها دادند ولی متاسفانه ما 

شاهد افزایش قیمت در بحث حمل و نقل هستیم.

بازاریان از گران شدن کاالها خبر می دهند
محس��ن یکی از بازاریان در گفت وگو با خبرن��گار مهر، می گوید: پس از گران 
شدن بنزین، خریدهای جدید ما با قیمت های به روز انجام می گیرد و ما نیز چون 
گران می خریم مجبوریم گران هم بفروشیم. اما بعد از سهمیه بندی بنزین، شاهد 
گران��ی برخی انواع میوه ه��ا بودیم، به ظاهر هنوز این گران��ی ادامه دارد، برخی 
فعاالن بازار می��وه می گویند کرایه وانت باری که برای آنها میوه می آورد دو برابر 
ش��ده و مجبور به افزایش نرخ هس��تند. کارش��ناس فروش یکی از فروشگاه های 
زنجیره ای هم در گفت وگو با مهر، از کاهش میزان فروش و کاهش قدرت خرید 
م��ردم خبر داده و می گوید: قبال مردم ب��ه دلیل تخفیف دار بودن کاالها، زیاد به 
فروش��گاه های ما س��ر می زدند، اما بعد از گران ش��دن بنزین، مراجعه مردم به 
این فروش��گاه کمتر ش��ده، در چند روز اخیر هم که مواد پروتئینی گران شده با 
تخفیفی که برای آن اعمال کردیم به قیمت بدون تخفیف گذشته رسیده و باعث 

شده تا مراجعه مردم برای خرید این اجناس کمتر شود.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت تحویل کارت های جدید 
س��وخت تاکسی های ون با س��همیه ۶00 لیتری از روز یکشنبه ۲۴ آذر اجرایی 

می شود.
 ب��ه گزارش پایگاه خبری »عص��ر خودرو« به نقل از رواب��ط عمومی اتحادیه 
تاکسیرانی های شهری کشور، مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های 
شهری کشور اظهار داشت به دنبال اجرای طرح سهمیه بندی سوخت، کارت های 
سوخت جدید تاکسی های ون با ۶00 لیترسهمیه از روز یکشنبه ۲۴ آذر تحویل 

تاکسیرانان می شود.
ضامن��ی گف��ت: در این خص��وص در ته��ران، ب��رای آن دس��ته از رانندگان 

تاکس��ی های ون که پروانه فعالیت آنها دارای اعتبار است، پیامک ارسال خواهد 
ش��د و آنها باید با مراجعه به محل اعالمی نسبت به دریافت کارت سوخت خود 
اقدام کنند، آن دسته از رانندگانی که پروانه فعالیت آنها منقضی شده است باید 
با مراجعه به سازمان تاکسیرانی تهران نسبت به تمدید پروانه خود اقدام تا کارت 

سوخت برای آنها صادر شود.
وی افزود: در سایر ش��هرهای کشور رانندگان  تاکسی های ون از روز دوشنبه 
م��ورخ ۲5 آذر 9۸ جه��ت دریافت کارت س��وخت جدید خود به س��ازمان های 

تاکسیرانی مراجعه و کارت خود را تحویل گیرند.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور افزود: با توجه به زمان کم باقی 

مانده تا پایان آذر و به منظور استفاده کامل رانندگان از این سهمیه، مابه التفاوت 
۲00 لیتری س��همیه س��وخت آذرماه رانندگان، براس��اس هماهنگی هایی که با 
وزارت کش��ور و شرکت نفت صورت گرفته اس��ت، در سهمیه دی ماه آنها لحاظ 
می شود و کارت سوخت تاکسی های ون در دی ماه ۸00 لیتر شارژ خواهد شد، از 
بهمن ماه به صورت ماهانه کارت سوخت خودروهای ون ۶00 لیتر شارژ می شود.
این مس��ئول اعالم کرد: کارت های سوخت قدیمی ون ها تا پایان آذرماه فعال 
اس��ت و تاکسیرانان می توانند از باقیمانده سهمیه آن تا پایان ماه جاری استفاده 
کنند. ضامنی در پایان گفت: مدارک الزم جهت تحویل کارت اصل و کپی کارت 

خودرو و کارت ملی است.

سهمیه بندی بنزین عامل افزایش کرایه ها

قیمت کاالها سیر صعودی دارد

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی خبر داد

تحویل کارت های سوخت تاکسی های ون با سهمیه 600 لیتر
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وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت کش��ورمان در رأس یک هی��ات تجاری و 
دانش بنیان به ازبکستان سفر کرد. در این سفر، رئیس مرکز تعامالت بین المللی 
علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به همراه ۱۴ ش��رکت 

دانش بنی��ان هم حضور داش��تند. این س��فر که با 
هدف حضور در سیزدهمین اجالس همکاری های 
مش��ترک ایران و ازبکس��تان به این کشور صورت 
گرف��ت، دس��تاوردهای فناوران��ه ای برای کش��ور 
داش��ت. از ۴0 ش��رکت خصوص��ی ایران��ی حاضر 
در این س��فر، ۱3 ش��رکت دانش بنیان بودند. این 
ش��رکت های دانش بنیان در کش��ور ازبکستان به 
دنب��ال ایجاد ب��ازار خوبی ب��رای محصوالت خود 
بودن��د. در ای��ن برنام��ه کاری دو روزه، بازدید از 
نمایش��گاه اختصاص��ی ای��ران در تاش��کند که با 
حض��ور ۲0 ش��رکت ایرانی و در راس��تای معرفی 
توانمندی های صنعتی و تولیدی کشورمان برگزار 
می ش��ود، در دس��تور کار بود. همچنین توس��عه 

ص��ادرات و توجه به همکاری های تجاری با ۱5 کش��ور همس��ایه و اوراس��یا به 
عنوان یکی از محورهای فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در س��ال جاری 
معرفی ش��ده است. همچنین در این س��فر فناورانه، با هماهنگی مرکز تعامالت 

بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نشست های 
تجاری مشترکی بین شرکت های دانش بنیان ایرانی و فناور ازبکی برگزار شد. در 
این س��فر معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برای نخستین بار از طریق 
دیجیتال مارکتینگ و ارتباط گیری با یک شرکت 
خصوصی ازبکی توانست تایید حضور ۷3 شرکت 
ازبک��ی را ب��رای پیگیری نیازهای ش��رکت های 
دانش بنی��ان حاض��ر در این س��فر را بگی��رد. با 
این کار، ش��رایط مذاکره بین شرکت های فناور 
ازبکی با ش��رکت های دانش بنی��ان ایرانی فراهم 
شد. امضای س��ند رسمی کمیس��یون مشترک 
بی��ن وزیر صنعت، معدن و تجارت کش��ورمان و 
معاون نخست وزیر ازبکستان از دیگر برنامه های 
این سفر کاری بود. مهدی قلعه نوی، رئیس مرکز 
تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری نیز در سیزدهمین 
اجالس همکاری های مشترک ایران و ازبکستان، 
گفت: کش��ور ازبکس��تان به عنوان یک مرکز اقتصادي مهم در همسایگی ایران، 
طی س��الیان گذشته به عنوان یک کشور دوست، همواره در مسیر توسعه روابط 

تجاري مدنظر ایران بوده است.

معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری س��عی دارد در ح��د توان برای 
جزئی ترین مش��کالت ش��رکت های دانش بنیان و خالق نیز برنامه و نقش��ه راه 
ترس��یم کن��د. با توجه به گالیه ه��ای برخی از فعاالن عرص��ه دانش و فناوری 

از سود باالی تس��هیالت بانکی، معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمهوری ب��رای اولین بار 
در کش��ور طرحی را به اجرا گذاش��ته است که 
براساس آن به سود تسهیالت پرداختی به این 

شرکت ها، یارانه تعلق می گیرد.
 به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در 
واقع به منظور دس��تیابی به اه��داف صادراتی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
در توس��عه ص��ادرات محص��والت و خدم��ات 
دانش بنیان و خالق به شرکت های دانش بنیان 
و خالق، یارانه س��ود تس��هیالت اعطا می شود. 
ای��ن یاران��ه از طریق صندوق ه��ای پژوهش و 

فناوری منتخب پرداخت ش��ده و به تس��هیالت دریافتی ب��ا موضوع صادرات و 
انتقال فناوری تعلق می گیرد. یارانه س��ود تسهیالت، مبلغی است )تا سقف ۶0 
میلی��ون تومان( که در صورت دریافت تس��هیالت صادراتی یا انتقال فناوری از 

بانک ه��ا، صندوق ها و نهادهای مالی و رعایت ش��رایط مندرج در مصوبه یارانه 
تس��هیالت، شرکت مشمول اس��تفاده از آن یارانه خواهد شد. معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری از معدود نهادهایی اس��ت که برای س��ود تسهیالت 
بانکی اعطاش��ده به محصوالت ن��وآور، یارانه 
تخصیص می دهد. بس��یاری از تولیدکنندگان 
معموالً از میزان باالی س��ود تسهیالت بانکی 
و جرائ��م دیرک��رد گله من��د هس��تند. برخی 
نوس��انات در جری��ان فروش و بازگش��ت ارز 
حاص��ل از ص��ادرات و یا هر مش��کل دیگری 
ممک��ن اس��ت جری��ان نقدینگی ی��ک بنگاه 
اقتصادی را با چالش مواجه سازد. این مسئله 
باعث می ش��ود که پرداخت اقساط تسهیالت 

دریافتی با تاخیر مواجه شود.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
برنامه ای را طراحی کرده اس��ت که براساس 
آن شرکت های دانش بنیان و خالق می توانند 
از یارانه سود تسهیالت تا سقف ۶0 میلیون تومان برخوردار شوند. براساس این 
طرح ش��رکت های برتر صادراتی که س��االنه بیش از یک میلیون دالر صادرات 

داشته باشند از یارانه بیشتری برخوردار خواهند بود.

شرکت های خالق برای پرداخت تسهیالت بانکی تا 60میلیون تومان »یارانه« می گیرندهمکاری های فناورانه ایران و ازبکستان توسعه می یابد

یکی از تمهیدات ویژه ای که توس��ط معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری با همکاری مراجع ذی ص��الح در نظر گرفته 
شده است، استفاده شرکت های دانش بنیان از تسهیالت معافیت 
س��ربازی است. با مساعدت این نهادها و پیگیری معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، دو ام��کان »امری��ه« و »پروژه« 
جایگزی��ن خدم��ت، از جمله راهکارهایی هس��تند ک��ه امکان 
استفاده شرکت های دانش بنیان را از این خدمت فراهم می سازد.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، یکی از 

توس��ط  که  وی��ژه ای  تمهی��دات 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری ب��ا هم��کاری مراجع 
ذی ص��الح در نظ��ر گرفته ش��ده 
ش��رکت های  اس��تفاده  اس��ت، 
دانش بنیان از تس��هیالت معافیت 
س��ربازی است. با مس��اعدت این 
نهادها و پیگی��ری معاونت علمی 
ریاس��ت جمه��وری،  فن��اوری  و 
دو ام��کان »امری��ه« و »پ��روژه« 
جمل��ه  از  خدم��ت،  جایگزی��ن 
راهکاره��ای هس��تند ک��ه امکان 
استفاده ش��رکت های دانش بنیان 

را از این خدمت فراهم می سازد.
در سال ۱39۷ تس��هیالتی در 
موضوع سربازی برای شرکت های 
دانش بنی��ان در نظر گرفته ش��د 
ک��ه مهم ترین آنها حفظ نیروهای 
دانش بنیان  ش��رکت های  کلیدی 
و همچنی��ن اس��تفاده از نی��روی 
نظ��ام  قال��ب  در  ارزان  انس��انی 
وظیفه تخصصی ب��ود. با توجه به 
اینکه ممکن اس��ت ش��رکت های 
از کار  دانش بنی��ان در مراحل��ی 
تحقیق و توس��عه و یا تولید، نیاز 
مبرمی به برخی ش��اغلین کلیدی 

خود داش��ته باش��ند، امکانی فراهم ش��ده اس��ت که این افراد، 
خدمت س��ربازی خود را در همان ش��رکت بگذرانند و در جبهه 

دانش به کشور خدمت کنند.
ف��رد متقاض��ی می توان��د به دو ص��ورت، خدمت خ��ود را در 
این ش��رکت ها بگذران��د. روش اول اخذ امریه در ش��رکت های 
دانش بنیان اس��ت و روش دوم گرفتن پ��روژه جایگزین خدمت 
برای صنایع دفاعی و کش��وری و یا برای شرکت های دانش بنیان 
اس��ت. ممکن است که فرد متقاضی در حال کار در یک شرکت 
دانش بنی��ان باش��د و یا آنکه دارای دانش و تخصصی باش��د که 
یک شرکت دانش بنیان به شکل مبرمی به آن نیاز داشته باشد.

الزم اس��ت ش��خص فعال فناور متقاضی استفاده از تسهیالت 

سرباز امریه به عنوان نیروی رسمی در شرکت به فعالیت بپردازد 
و حداقل دارای س��ه ماه سابقه بیمه در این مجموعه باشد. البته 
هر ش��رکت دانش بنیان��ی نمی تواند از تس��هیالت نظام وظیفه 
تخصصی اس��تفاده کند و باید از ش��رایط الزم برخوردار باش��د. 
همچنین فارغ التحصیالن رشته های پزشکی نیز امکان استفاده 
از این قانون را ندارند. این قانون شامل حال فعاالن دارای مدرک 
تحصیلی کمتر از کارشناس��ی نیز نمی ش��ود و مشمولین دارای 
غیبت ه��م نمی توانند برای برخورداری از این تس��هیالت اقدام 

کنند.
خدم��ت  مش��مول  البت��ه 
می توان��د در ص��ورت غیب��ت 
موج��ه، درخواس��ت »توجی��ه 
غیب��ت« کند ک��ه از فرآیندی 
نس��بتاً طوالن��ی و پیچی��ده ای 

برخوردار است.  
پ��س از اطمینان از دارا بودن 
ش��رایط می توانی��د نس��بت به 
درخواس��تی  مدارک  بارگذاری 
در س��امانه س��ینا بنی��اد ملی 

نخبگان اقدام کنید.
ای��ن  از  برخ��ورداری  ب��رای 
خدمت باید از سطح مشخصی 
باش��ید   برخ��وردار  امتی��از  از 
امتیازات به دو بخش امتیازات 
علمی و فناورانه تقس��یم بندی 
می شود که الزم است، شخص 
متقاضی حداق��ل در این رابطه 

۶0 امتیاز را کسب کند.
بخش اول  امتیازات، ش��امل 
مقاالت علمی، کتاب، دانش��گاه 
بخ��ش  و  تحصی��ل  مح��ل 
فناورانه( شامل  دوم)امتیازهای 
سمت در ش��رکت، مدت زمان 
فعالی��ت در ش��رکت و برخ��ی 
موارد دیگر است. در صورتی که در هر کدام از بخش های علمی 
و فناوری، فعالیتی داشته اید الزم است در سامانه سینا اطالعات 
آن را تکمی��ل کنید و م��دارک موردنیاز را بارگذاری و س��پس 

درخواست خود را ارسال کنید.
 یکی از مهمترین بخش های این سامانه برای تکمیل اطالعات، 
بخش مربوط به اطالعات ش��رکت دانش بنیان اس��ت که شامل 
کاربرگ های فعالیت در ش��رکت و رزومه کاری فرد است که در 
سربرگ شرکت تکمیل و مهر و امضا شده و اسکن آن در سامانه 
بارگذاری گردیده اس��ت. در این کاربرگ، شرکت عالوه بر درج 
اطالعات کاری به ش��ما اجازه می دهد از س��همیه شرکت برای 

جذب شما به عنوان سرباز امریه یا سرباز فناور استفاده شود.

س��ایبرتراک، وانت جدید تس��ال، با طراحی منحصربه فردش توجهات زیادی را جلب کرده اس��ت. 
اکنون ایالن ماس��ک از پرتاب احتمالی این خودرو به فضا س��وار بر راکت استارش��یپ صحبت کرده 

است.
به گزارش زومیت ایالن ماس��ک، کارآفرین مطرح و مدیرعامل تس��ال، به عکس منتشرش��ده  یکی 
از کاربران در توییتر واکنش نش��ان داد؛ عکس��ی که راکت فالکون هوی را در حال حمل سایبرتراک 
)Cybertruck( حین پرتاب نشان می داد. این کاربر اظهار کرد پرتاب وانت تمام برقی جدید تسال 
و س��ایبری کردن فضا اقدامی بسیار حماسی خواهد بود. ماسک در واکنش به این توییت، استفاده از 

راکتی بهتر را پیشنهاد داد:
شاید با استارشیپ؟ این راکت قطعا ظرفیت حمل سایبرتراک را دارد.

پرت��اب جدیدترین محصول هر ش��رکتی به فضا ممکن اس��ت تصمیمی عجی��ب به نظر بیاید؛ اما 
ماس��ک س��ابقه  ارس��ال خودروهایش را به درون مدار دارد. او در فوریه  ۲0۱۸ راکت فالکون هوی را 
نخستین بار به همراه یک دستگاه خودرو تسال رودستر به عنوان محموله پرتاب کرد. این راکت از آن 
زمان تاکنون، دو مأموریت دیگر را با موفقیت انجام داده اس��ت: نخس��ت مأموریت عرب ست ۶A در 

آوریل ۲0۱9 و دیگری پرتاب STP-۲ در ژوئن ۲0۱9.
پرتاب س��ایبرتراک اقدامی درخورتوجه خواهد ب��ود، اما این خودرو به کدام مقصد فضایی عزیمت 
خواهد کرد؟ ماس��ک پیش تر در توییتر ادعا کرده بود نس��خه  دارای فش��ار سایبرتراک، خودرو باری 

رسمی مریخ خواهد بود.

با پرتاب فالکون هوی، قدرتمندترین راکت عملیاتی دنیا با توانایی ارسال تقریبا ۶3.900 کیلوگرم 
محموله به مدار، آغاز به کار کرد. نس��ل نخست رودستر تنها ۱،305 کیلوگرم وزن داشت؛ بدین معنا 
که حمل آن به فضا زحمت چندانی برای راکت قدرتمند اس��پیس ایکس نداش��ت. درمقابل، انتظار 
می رود استارش��یپ اس��تاندارد حمل ونقل فضایی را چندین پله ارتقا دهد. این فضاپیما قرار اس��ت 
ظرفیت محموله ای بیش از 99.۷00 کیلوگرم داش��ته باش��د، اما ماسک در مراسم رونمایی طراحی 
جدید استارش��یپ در س��پتامبر، اعالم کرد این رقم می تواند به مقدار حیرت انگیز تقریبا ۱50 هزار 

کیلوگرم برسد.
هنوز مشخص نیست وزن سایبرتراک دقیقا چقدر است، اما استارشیپ قطعا به خوبی از پِس حمل 
آن به فضا برخواهد آمد. براس��اس ویدئویی که در آن توانایی س��ایبرتراک در کشیدن وانت فورد اف 
۱50 در س��رباالیی نشان داده می ش��ود، وانت جدید تسال احتماال وزن سنگینی خواهد داشت. وزن 

زیاد سایبرتراک بیانگر آن است که این خودرو سطوح باالی اصطکاک خواهد داشت.
س��ؤال بعدی این اس��ت که س��ایبرتراک چه زمانی پرتاب خواهد شد؟ اس��پیس ایکس قصد دارد 
نس��خه آزمایش��ی راکت نسل بعدی اش را اوایل س��ال آینده به مدار بفرس��تد. در این صورت، انتظار 
می رود نخس��تین مأموریت آزمایشی استارش��یپ در سال ۲0۲۱ انجام شود. این بدین معنا است که 
اگر اسپیس ایکس بخواهد پرواز آزمایشی کاملی را با موفقیت انجام دهد، احتماال در اواخر سال آینده 
یا اوایل ۲0۲۱ موفق خواهد ش��د نس��خه  نهایی استارش��یپ را پرتاب کند. ازآنجاکه انتظار نمی رود 
سایبرتراک تا اواخر ۲0۲۱ به تولید انبوه برسد، اسپیس ایکس شاید ناگزیر مدلی آزمایشی از وانتش 

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 کارمندان کلیدی شرکت های دانش بنیان
از سربازی معاف می شوند

سایبرتراک سوار بر استارشیپ؛ ایده احتمالی جدید ایالن ماسک

دریچــه

معاون س��ازمان ام��ور مالیاتی گفت موضوع حذف معافیت های مالیاتی ش��رکت های 
دانش بنیان درست نیست و در حال حاضر بحث حذف این معافیت ها، مطرح نیست.

به گزارش مهر، محمد مسیحی درباره شایعه حذف معافیت های مالیاتی شرکت های 
دانش بنیان، اظهار داش��ت: این موضوع درست نیست و در حال حاضر بحث حذف این 
معافیت ها، مطرح نیس��ت. معاون س��ازمان امور مالیاتی ادامه داد: به استناد مواد 3 و 9 
قانون حمایت از ش��رکت های دانش بنیان، این ش��رکت ها به ترتیب به مدت ۱5 و ۲0 
س��ال از پرداخت مالیات بر درآمد، معاف هستند. وی افزود: در مالیات بر ارزش افزوده 
عالوه بر ش��رکت های دانش بنیان، بیشتر ش��رکت های طرف قرارداد با دولت مشکالتی 
را دارند، اما در قانون فعلی هم، امکان تخفیف بدهی مالیاتی برای بدهکاران مالیات بر 

ارزش افزوده به مدت سه سال وجود دارد.

»حذف معافیت  مالیاتی شرکت های 
دانش بنیان« صحت ندارد

یکشنبه
24 آذر 1398

شماره 1451
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یک دانشجوی دکترای کارآفرینی دانشگاه تهران گفت متاسفانه استارت آپ ها 
به دلیل درس��ت هدایت نش��دن، نتیجه ای نمی گیرند، به ویژه در شهر مشهد، 
مراک��ز تخصصی اس��تارت آپ، ش��تاب دهنده ها و یا مراکز نوآوری به درس��تی 

تعریف نشده اند. سعید حش��متی در گفت وگو با 
ایس��نا، با بیان اینکه »اکثر استارت آپ های فعال 
در ایران، در حوزه فناوری هس��تند«، اظهار کرد: 
این استارت آپ ها نقش ویژه ای در توسعه فناوری 
و اقتصادی دارند. استارت آپ ها صرفا قصد ایجاد 
اشتغال ندارد، بلکه عنصر اصلی آنها همان توسعه 
فناوری و اقتصادی است. وی ادامه داد: در جهان 
حدود ۶0درصد استارت آپ هایی که فعال هستند 
به خصوص در کش��ورهای اروپای��ی و آمریکایی، 
باعث رش��د توس��عه اقتصادی و فن��اوری در آن 
کشورها ش��دند. دانش��جوی دکترای کارآفرینی 
دانش��گاه تهران با اش��اره به اینکه »شرکت های 
بزرگ��ی که در جهان می بینید، اول اس��تارت آپ 

بوده اند«، افزود: شرکت اسنپ از ابتدا استارت آپ بود و بعد از فعالیت به جایگاه 
امروز خود رس��یده اس��ت. حشمتی با بیان اینکه »اس��تارت آپ ها نقش مهمی 
دارند«، عنوان کرد: متاس��فانه اس��تارت آپ ها به دلیل درس��ت هدایت نشدن، 

نتیج��ه ای نمی گیرند. به ویژه در ش��هر مش��هد، مراکز تخصصی اس��تارت آپ، 
شتاب دهنده ها و یا مراکز نوآوری به درستی تعریف نشده اند. یکی از مشکالت 
اساسی آنها این است که افراد متخصص در این مراکز حضور ندارند و فرآیندی 

که اجرا می شود نیز اشتباه است.
وی با اش��اره به اینکه »رس��اله دکترای من 
ش��تاب دهنده س��ازمانی اس��ت«، خاطرنش��ان 
ک��رد: چیزی ک��ه ب��ه درد تمام س��ازمان ها و 
کس��ب وکارهای بزرگ به ویژه کس��ب وکارهای 
صنعتی می خورد، شتاب دهنده سازمانی بسیار 
ساده است که به آن اصطالحا نوآورِی باز گفته 
می شود. با این شتاب دهنده سازمانی به راحتی 
می توان مشکالت س��ازمان ها و کسب وکارهای 
ب��زرگ را حل کرد. حش��متی تاکی��د کرد: در 
تهران چند کارخانه ن��وآوری بزرگ وجود دارد 
که توانسته است، بس��یاری از مشکالت صنایع 
مختلف و سازمان های دولتی را حل کند اما در 
مشهد همچنان این معضل وجود دارد. استارت آپ هایی از بیرجند و بجنورد با 
تحمل هزینه های زیاد و مش��کالت فراوان به تهران می روند. مانند استارت آپ 

»پازلی ها« که مستند آنها ساخته و اکران شده است.

گزارش  ه��ای آماری از فروش گجت های هوش��مند در بازار جهانی نش��ان می دهد 
در س��ه ماهه  سوم سال جاری میالدی، شاهد رش��د درخورتوجهی در بازارها بوده ایم. 
آمار جهانی گجت های پوشیدنی در فصل سوم سال ۲0۱9، رشد چشمگیری در بازار 

نش��ان می دهد. در جدیدترین آمارها، افزایش فروش 
۶5درصدی و رسیدن به رکورد فروش 5/۴5 میلیون 
دستگاه گزارش شد. مناطق چین بزرگ)شامل کشور 
چین، هنگ کنگ، ماکائو و تایوان( و آسیا -اقیانوس��یه 
نق��ش مهم��ی در افزایش ف��روش ب��ازار گجت های 
پوشیدنی ایفا کردند. چین بزرگ، بزرگ ترین منطقه  
فروش گجت های پوش��یدنی محس��وب می شود که 
۴0درص��د از ف��روش جهان��ی را به خ��ود اختصاص 
می دهد. آمار فروش در این منطقه، نشان دهنده  رشد 
۶0درصدی در مقایسه  با مدت مشابه در سال گذشته 
بود و قاره های آمریکای شمالی و جنوبی و مناطق اروپا، 
خاورمیانه و آفریقا )EMEA( درمجموع ۴۴درصد از 
بازار جهانی را به خود اختصاص دادند. آسیا-اقیانوسیه 

)بدون درنظرگرفتن چین بزرگ( با ۱۶درصد سهم بازار، کوچک ترین منطقه  از لحاظ 
بازار گجت های پوشیدنی بود. البته این منطقه به  دلیل رشد ۱30درصدی درمقایسه  با 
مدت مشابه در سال گذشته، بیشترین سرعت رشد را ازآِن خود کرد که آمار تولید و 

فروش عالی همه تولیدکنندگان نقشی حیاتی در آن داشت. شیائومی در مقیاس جهانی 
در رتبه  اول فروش گجت های پوشیدنی قرار دارد. آنها با فروش ۲/۱۲ میلیون دستگاه 
در فصل س��وم سال جاری میالدی، رش��د ۷۴درصدی را در مقایسه  با دوره مشابه در 
س��ال گذشته ثبت کردند. آمار مذکور سهم جهانی 
شیائومی را به ۲۷درصد رساند که از فصل سوم سال 
۲0۱5، بیش��ترین س��هم فروش محسوب می شود. 
فروش عالی در بازارهای داخلی و توسعه  همه جانبه 
بازارهای خارجی، موجب پیشرفت درخورتوجه این 
برند چینی در بازار گجت های پوشیدنی شد. اپل پس 
از شیائومی به عنوان بزرگ ترین فروشنده  گجت های 
پوشیدنی شناخته می شود. آنها در فصل سوم سال 
۲0۱9، بیش��ترین نرخ رشد س��االنه را از فصل دوم 
۲0۱۷ به این س��و ثبت کردند. اپل واچ سری 5 که 
در سپتامبر رونمایی شد، ۶0درصد از فروش فصلی 
کوپرتینویی ها را به خود اختصاص داد. قابلیت هایی 
جدید همچون حالت همیشه روشن صفحه نمایش و 
امکانات شخصی س��ازی بیشتر، فروش چشمگیر را برای اپل واچ جدید به همراه داشت. 
اپل از اواخر سال گذشته میالدی، ظرفیت تولید گجت های پوشیدنی اش را افزایش داد؛ 

به همین دلیل، توانست واکنش خوبی به افزایش تقاضای بازار نشان دهد.

بازار جهانی گجت های پوشیدنی در فصل سوم 2019 رشد 65درصدی تجربه کرداستارت آپ ها در مشهد نتیجه نمی گیرند

مدیرکل دفتر فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش از 
تهی��ه پیش نویس تفاهم نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای 

تولید محتوای آموزش ۷ هزار مربی کارآفرین خبر داد.
به گزارش روز شنبه گروه دانشگاه و آموزش، سید مصطفی آذرکیش 
ب��ا بیان اینکه از هر اقدامی برای آموزش نیروی انس��انی کارآفرین در 
آموزش و پرورش اس��تقبال می کنیم، اظهار داشت: پیش نویس برنامه 
جامع کارآفرینی آماده ش��ده البته این بخش��ی از کار اس��ت و توسعه 
و آموزش مربیان از طریق مرکز نیروی انس��انی و س��ازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی انجام می شود.
وی درباره این سوال که آیا می توان برای 5 تا ۷ هزار معلم کارآفرین 
تفاهم نام��ه ای ب��ا وزارت کار امض��ا کرد نی��ز گفت: براس��اس بیانیه و 
ماموریت س��ند تحول همچنین با اس��تناد به فصل ۸ این س��ند، باید 
این س��وال اینگونه مطرح ش��ود که آیا دستگاه های اجرایی و نهادهای 
دولتی و غیردولت��ی در تربیت کارآفرین با آموزش و پرورش همکاری 

داشته اند؟
آذرکی��ش ادام��ه داد: این به م��ا کمک می کند ک��ه دریابیم امروزه 
آموزش و پرورش در دهه ۷0 جلوتر از نظام آموزش وارد کارآفرینی به 

عنوان یک رویکرد شده است.
وی در برنامه تلویزیونی پرسش��گر ش��بکه آموزش ب��ا موضوع »آیا 
مدارس، کارآفری��ن تربیت می کنند« اضافه کرد: مجموعه ای از عوامل 
در تربی��ت کارآفرین موثر اس��ت ما با تفاهم نامه دانش��کده کارآفرینی 
که در س��ال 9۲ امضا ش��د این طرح را در چند استان به مرحله اجرا 

رساندیم.
مدیرکل دفتر کارآفرین��ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در 
این برنامه گفت شاید این موضوع مهم باشد که از دانش آموز واردشده 
به دوره دبس��تان تا پایان دوره متوس��طه دوم ه��ر فردی تربیت کنیم 
اما این افراد توانمندی مهارتی ندارند و س��االنه هزینه بس��یاری صرف 
آم��وزش می ش��ود و دانش آموزان نیز زمان زی��ادی را در کالس درس 

می گذرانند اما مهارت الزم را به دست نمی آورند.
رحیم س��رهنگی با اش��اره به اینکه برخی خانواده ها به دلیل حاکم 
ب��ودن این ش��رایط به فرزندان خ��ود اجازه تحصی��ل نمی دهند و این 
موضوع بس��یار تلخی اس��ت، ادامه داد: در م��دارس مهارت خاصی به 
دانش آموزان آموزش داده نمی ش��ود ح��ال آنکه باید یادگیری آنان در 
کالس درس منجر به مهارت های س��اده و پیچی��ده مانند کارآفرینی 

باشد، امری که اکنون محال است.
وی تصری��ح ک��رد: آموزش و پرورش موافق آم��وزش 3 هزار و 500 
دانش آموز در باش��گاه کارآفرینی نیس��ت، درصورت��ی که آموزش این 
تعداد از دانش آموزان به صورت آزمایشی است و باید تفاهم نامه آن با 

معاونت متوسطه امضا شود.
وی با اش��اره به اینکه در کارآفرینی ما قائل به ارزش��یابی با استفاده 
از نمره نیس��تیم و ارزشیابی باید حذف شود، کارآفرین را فرد نوآوری 

دانست که کسب و کار متفاوت انجام می دهد و ارزش آفرین است.
مدی��رکل دفتر کارآفرین��ی وزارت کار بیان داش��ت: در کالس های 
کارآفرین��ی و مهارت محور باید رفتار دانش آموز تغییر کند و در اینجا 

معلم محور نیست بلکه کالس دانش محور و معلم تسهیلگر است.
سرهنگی خاطرنشان کرد: براساس تئوری های یادگیری باید دریابیم 
که دانش آموز مهارت را چگونه و از چه منبعی فرا گرفته است. عده ای 
می گویند نوآوری از تحلیل بیرون می آید اما واقعا اینگونه نیس��ت بلکه 

ن��وآوری از چرخه یادگی��ری بیرون می آید. همانگون��ه که از البه الی 
کتب دینی و بینش، انس��ان بااخالق تربیت نمی ش��ود از درون کتاب 

کارآفرینی هم با این سبک، کارآفرین بیرون نمی آید.
وی با بیان اینکه آغاز کارآفرینی باید از دوره ابتدایی باش��د و از پایه 
یازدهم بس��یار دیر اس��ت، اضافه کرد: باش��گاه نوآورانه در پنج استان 
راه اندازی ش��ده اس��ت و برای پیش��برد کارها، 5هزار مربی برای این 

باشگاه در نظر گرفته خواهد شد.
آموزش بیش از 3 هزار نفر در باشگاه کارآفرینی

مدی��رکل دفتر تالیف فنی و حرفه ای آم��وزش و پرورش نیز با بیان 
اینکه باید به این س��وال پاس��خ دهیم که آیا وظیفه آموزش و پرورش 
تربیت شهروند کارآفرین و نوآور است، گفت: تربیت کارآفرین و ارتقای 
فرهنگ یک فرآیند زمانبر است و در یک نظام تربیتی محقق نمی شود 
این کار توس��ط یک ارگان صورت نمی گیرد چراکه زیربنای کارآفرینی 
خالقیت و نوآوری اس��ت که در دوره های ابتدایی و متوس��طه بیش��تر 

شکل می گیرد.
افشار بهمنی افزود: اگر کتاب و برنامه درسی زیرساخت تربیت شود 
کارآفرینی را محقق می س��ازد و توانمندس��ازی نیروی انسانی در دفتر 

توسعه کارآفرینی شکل می گیرد.
وی ادام��ه داد: فعالیت های باش��گاه کارآفرینی ام��کان ارائه آموزش 
به 3ه��زار و 500 دانش آموز را دارد حال آنکه تعداد کل دانش آموزان 

حدود ۱5 میلیون نفر است.
مدی��رکل دفتر تالیف فنی و حرف��ه ای آموزش و پرورش اضافه کرد: 
سند گام دوم راه هایی را برای حل این مسئله باز کرده است اما در ۴0 
س��ال گذشته خواسته و ناخواسته تمامی مطالبات به سمت آموزش و 

پرورش بوده است.
بهمنی افزود: آموزش و پ��رورش آمادگی هرگونه همکاری از برنامه 
درس��ی تا مدرس��ه را دارد و اکنون نیز طرح ویژه مدارس ابالغ ش��ده 
که دو س��اعت از مدرس��ه برای فعالیت های میان رشته ای آزاد در نظر 

گرفته شده است.
مدی��رکل دفتر تالی��ف فنی و حرف��ه ای آموزش و پ��رورش با بیان 
اینکه رویکرد فرهنگیان رویکرد ارزش��ی - تربیتی اس��ت، گفت: نظام 
برنامه ری��زی درس��ی یک نظام پویا و به روز اس��ت و صرفا روی کتاب 
توجه ندارد اگر این کتاب را با کتاب کارآفرینی س��ال ۷9 مقایس��ه ای 

داشته باشیم تفاوت های آن کامال مشخص می شود.
وی با تاکید بر اینکه باید به رویکردهای تحولی س��ازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزش��ی و عناوین کتب درسی توجه شود، اضافه کرد: در 
س��ازمان با اعمال رویکرد جدید، بس��ته یادگیری تدوین شد که رکن 
اصلی آن پوشه کار هنرجویان است و اکنون بین 5 تا ۷ هزار معلم این 

کتاب را درس می دهند.
بهمنی گفت: درباره معلم محور بودن باید گفت که ریشه مشکالت، 
زیرساخت های پژوهش��ی، داده ورزی، مدیریت منابع، فضا و تجهیزات 
اس��ت و استانداردهای برنامه درس��ی متکی به یک فرد نیست بلکه به 
صورت گروهی تولید می شود و اکنون ۶۱۷ عنوان تولید محتوا شده و 

بیش از ۱۷00 نفر در آن مشارکت داشته اند.
وی یادآور ش��د: در س��ازمان پژوهش انواع تفک��ر انتقادی، طراحی 
و خالقی��ت از پای��ه اول ابتدایی نهادینه ش��ده و ب��ر حوزه های تربیت 
و یادگیری توجه بیش��تر داری��م تا در برنامه درس��ی از همان ابتدای 

تحصیل افراد نوآورانه و کارآفرینانه تربیت کنیم.

با پرتاب فالکون هوی، قدرتمندترین راکت عملیاتی دنیا با توانایی ارسال تقریبا ۶3.900 کیلوگرم 
محموله به مدار، آغاز به کار کرد. نس��ل نخست رودستر تنها ۱،305 کیلوگرم وزن داشت؛ بدین معنا 
که حمل آن به فضا زحمت چندانی برای راکت قدرتمند اس��پیس ایکس نداش��ت. درمقابل، انتظار 
می رود استارش��یپ اس��تاندارد حمل ونقل فضایی را چندین پله ارتقا دهد. این فضاپیما قرار اس��ت 
ظرفیت محموله ای بیش از 99.۷00 کیلوگرم داش��ته باش��د، اما ماسک در مراسم رونمایی طراحی 
جدید استارش��یپ در س��پتامبر، اعالم کرد این رقم می تواند به مقدار حیرت انگیز تقریبا ۱50 هزار 

کیلوگرم برسد.
هنوز مشخص نیست وزن سایبرتراک دقیقا چقدر است، اما استارشیپ قطعا به خوبی از پِس حمل 
آن به فضا برخواهد آمد. براس��اس ویدئویی که در آن توانایی س��ایبرتراک در کشیدن وانت فورد اف 
۱50 در س��رباالیی نشان داده می ش��ود، وانت جدید تسال احتماال وزن سنگینی خواهد داشت. وزن 

زیاد سایبرتراک بیانگر آن است که این خودرو سطوح باالی اصطکاک خواهد داشت.
س��ؤال بعدی این اس��ت که س��ایبرتراک چه زمانی پرتاب خواهد شد؟ اس��پیس ایکس قصد دارد 
نس��خه آزمایش��ی راکت نسل بعدی اش را اوایل س��ال آینده به مدار بفرس��تد. در این صورت، انتظار 
می رود نخس��تین مأموریت آزمایشی استارش��یپ در سال ۲0۲۱ انجام شود. این بدین معنا است که 
اگر اسپیس ایکس بخواهد پرواز آزمایشی کاملی را با موفقیت انجام دهد، احتماال در اواخر سال آینده 
یا اوایل ۲0۲۱ موفق خواهد ش��د نس��خه  نهایی استارش��یپ را پرتاب کند. ازآنجاکه انتظار نمی رود 
سایبرتراک تا اواخر ۲0۲۱ به تولید انبوه برسد، اسپیس ایکس شاید ناگزیر مدلی آزمایشی از وانتش 

را پرتاب کند یا نخستین پرواز استارشیپ را به تأخیر بیندازد یا ایده  مذکور را به کلی کنار بگذارد.
پرتاب پیش��ین اس��پیس ایکس درب��اره آنچه می توانیم انتظار داش��ته باش��یم، س��رنخ هایی به ما 
می دهد. در پرتاب نخس��ت فالکون هوی، آدمکی فضایی در حالی س��وار بر صندلی رودس��تر به فضا 
فرس��تاده شد که سیس��تم صوتی خودرو آهنگی از دیوید بویی، خواننده  انگلیسی را پخش می کرد. 
همچنین، نس��خه ای کامل از س��ه گانه  علمی-تخیلی بنیاد نوشته  آیزاک آس��یموف در یک دستگاه 
حافظه کریستالی سوپرمن ذخیره شده است. عالوه بر این، عالمتی روی داشبورد چسبانده و روی آن 
حک ش��ده است »وحشت نکنید«؛ عبارتی که به مجموعه  علمی- تخیلی »راهنمای مسافران مجانی 

کهکشان« نوشته  داگالس آدامز ارجاع دارد.
رودستر قرمز ماسک از زمان پرتاب در مسیر شگفت انگیزی قرار گرفته است. براساس داده های 
وب س��ایتی به نام رودستر کجاست، خودروی فضایی تسال اکنون تقریبا 3۴۱ میلیون کیلومتر از 
زمین فاصله دارد و از مدار مریخ نیز فراتر رفته اس��ت. آیا س��ایبرتراک در مس��یر مش��ابهی قرار 
خواهد گرفت؟ ش��اید، اما ماس��ک در توییتش به نس��خه ای مخصوص از س��ایبرتراک برای سفر 
به مریخ اش��اره کرده اس��ت. این خودرو می توان��د با حمل ونقل محموله های بزرگ در س��اخت 
س��کونتگاه مریخی کاربردی باش��د و سنگ های این سیاره را بررسی کند و آزمایش های مختلف 
انجام دهد. همان طور که اس��پیس ایکس قصد دارد نخس��تین انسان ها را در دهه  ۲0۲0 به مریخ 
ارس��ال کند، ممکن است سایبرتراک وسیله  نقلیه  نخستین کاوشگران مریخی برای گشت و گذار 

در سیاره  سرخ باشد؟

مدیرکل دفتر کارآفرینی وزارت کار:

پیش نویس آموزش 7 هزار مربی کارآفرین آماده شده است

سایبرتراک سوار بر استارشیپ؛ ایده احتمالی جدید ایالن ماسک

یادداشـت

ش��هردار تهران گف��ت در حوزه پژوهش و تحقیقات نیاز ب��ه خالقیت و آینده پژوهی 
داریم.     به گزارش ایرنا، پیروز حناچی روز ش��نبه در یازدهمین جش��نواره پژوهش و 
نوآوری در مدیریت ش��هری و شش��مین جشنواره پژوهش و آموزش شهری و روستایی 
اظهار داشت: صحبت امروز استفاده از خودروهای الکتریکی به خاطر آینده پژوهی است 
که در گذشته مطرح شده بود. وی افزود: برای اینکه در آینده حرفی برای گفتن داشته 
باشیم باید به آینده از امروز نگاه کنیم. شهردار تهران تاکید کرد: باید بتوانیم با کمترین 

هزینه بهترین بهره برداری را داشته باشیم.
وی با اش��اره به اینکه موض��وع پژوهش های کاربردی و اس��تفاده از این زمینه برای 
تصمیم س��ازی ها شهری مهم است، گفت: برای مدیریت ش��هری و رفع مسائل شهری 

نیازمند امر پژوهش هستیم.  

حناچی: پژوهش نیاز به آینده پژوهی و 
خالقیت دارد



امروزه شرکت های بسیار زیادی در سطح جهانی مشغول به فعالیت هستند. این 
امر رقابت ش��دیدی در بازارهای مختلف ایجاد کرده است. همین امر موجب تالش 
بیشتر برندها در راستای جلب نظر مشتریان می شود. صرف نظر از برندهای بزرگ و 
جهانی ما در دنیای کسب و کار برخی برندهای کوچک نیز داریم. این برندها اهداف 
و برنامه های بسیار متنوعی دارند. یکی از اهداف اصلی آنها تالش برای گسترش در 
سطح جهانی است. البته این امر در مورد همه برندها صادق نیست. برخی از برندها 
ماهی��ت محلی دارند، بنابراین روی صحبت ما در این مقاله با برندهای عالقه مند و 

دارای امکان توسعه جهانی است. 
س��االنه شمار قابل توجهی از برندها در تالش برای توسعه خود در سطح جهانی 
با شکس��ت مواجه می شوند. بدون تردید مشاهده ضررهای هنگفت برند برای هیچ 
مدیری ساده نیست. پیش فرض اصلی در این مقاله امکان مدیریت بهینه امور کسب 
و کار و توس��عه برند در صورت استفاده از اس��تراتژی  مناسب است. یک استراتژی 
مناس��ب باید تمام بخش های شرکت را پوشش دهد. اگر حتی یک بخش کوچک 
نیز بیرون از برنامه برند قرار گیرد، موجب کاهش تاثیرگذاری استراتژی مان خواهد 
شد. جالب اینکه اغلب همین بخش های کوچک در عمل موجب شکست برنامه های 

جامع برندها می شود. 
هدف اصلی مقاله کنونی بررس��ی یک استراتژی جامع در زمینه توسعه برند در 
مقیاس جهانی اس��ت. این امر با توجه به تجربه س��ایر برندهای مختلف حوزه اروپا 
و آمریکای ش��مالی در راستای توسعه شان ساماندهی شده است. اغلب ما فقط در 
ش��رایط دشوار به فکر استفاده از تجربیات دیگران می افتیم. اگر پیش از مواجهه با 
شرایط دشوار اقدام به طراحی استراتژی مطلوب کنیم، بسیاری از مشکالت توسعه 
کسب و کار را پشت سر خواهیم گذاشت. در ادامه بخش های مختلف یک استراتژی 

مطلوب مورد بررسی قرار می گیرد. 
1. ریسک های حضور در بازاری تازه

وقتی ما در تالش برای حضور در بازاری تازه هستیم، قوانین مالی، بانکی، سلیقه 
مشتریان، شرایط سیاسی و اقتصادی و همچنین فرهنگ تازه ای پیش روی مان قرار 
خواهد گرفت. متاس��فانه بس��یاری از برندها در عمل توجه چندانی به ریسک های 
حض��ور در بازاری تازه ندارند. این امر به معنای نگرانی بیش از حد برای حضور در 
این بازارها نیس��ت. برعکس ما با مطالعه دقیق ویژگی های بازار هدف امکان حضور 

مناسب در آن را خواهیم داشت. مشکل اصلی نگرانی بیش از حد برندها و ناتوانی 
در زمینه عملگرایی اس��ت. روی دیگر سکه نیز شامل بی توجهی محض به شرایط 
بازارهای تازه است. به این ترتیب ما باید در عمل بسیاری از شرایط گوناگون را به 

منظور حضور در بازاری تازه مورد بررسی قرار دهیم. 
2. محصوالت و مسئله قیمت

بدون تردید هدف ما از حضور در بازارهای جهانی فروش محصوالت مان اس��ت. 
یکی از نکات مهم در زمینه تعیین اس��تراتژی توس��عه برند مس��ئله قیمت گذاری 
محصوالت اس��ت. بازارهای مختلف دارای ش��رایط گوناگون است، بنابراین ما باید 
قیمت محصوالت مان را هوش��مندانه تعیین کنیم. ایده بس��یاری از برندها در این 
زمینه تعیین قیمت با توجه به ش��رایط مالی بازار هدف است. اگر محصول ما برای 
مشتریان آن بازار بسیار گران است، باید به فکر راهکارهایی برای کاهش هزینه تولید 
باشیم. بسیاری از برندهای بزرگ تولید محصوالت شان را در بازارهای آسیای شرقی 

دنبال می کنند. این امر به طور قابل توجهی هزینه های تولید را کاهش می دهد. 
اگر ما در زمینه معرفی محصوالت و قیمت گذاری ش��ان به صورت مناسب موفق 
نباش��یم، همیشه به عنوان یک برند خارجی در بازارهای هدف مورد شناسایی قرار 
خواهیم گرفت. این کار توانمندی برند ما در زمینه فعالیت مناس��ب را به ش��دت 

کاهش می دهد. 
یکی از تجربه های موفق در زمینه توس��عه برند مربوط به استارباکس است. آنها 
مدت ها در تالش برای توسعه کسب و کارشان در استرالیا بودند. این امر فقط پس 
از کاهش مالیات ش��رکت های خارجی در اس��ترالیا امکانپذیر شد. اکنون شعبه ای 
اس��تارباکس در استرالیا بسیار زیاد اس��ت، بنابراین تصور عدم فعالیت استارباکس 
در اس��ترالیا تا همین چند سال پیش غیرممکن به نظر می رسد. درس مهم تجربه 
استارباکس انتظار برای موقعیت مناسب است. گاهی اوقات ما توانایی تغییر شرایط 
را نداریم، بنابراین باید منتظر شرایطی مناسب در راستای ورود به بازار تازه باشیم. 

در غیر این صورت تمام تالش های ما بی نتیجه خواهد ماند. 
3. شروع فعالیت در بازاری تازه و ارائه تخفیف 

اغلب برندها در پی بازگش��ایی ش��عبه تازه شان در کش��وری دیگر اقدام به ارائه 
تخفیف های مختلف می کنند. این امر بر روی سطح کلی قیمت ها تاثیرگذار است. 
به این ترتیب مشتریان ما مدت زمانی مشخص به قیمت های پایین عادت خواهند 
کرد. چالش اصلی بازگرداندن قیمت ها به حالت عادی است. این امر برای بسیاری 
از برندها دردسرساز است. ما باید استراتژی مناسبی در زمینه جلب نظر مشتریان 
در ابتدای شروع کارمان در بازار تازه داشته باشیم. در غیر این صورت پس از پایان 

جشنواره ابتدایی برندمان دیگر خبری از جلب نظر مشتریان نخواهد بود. 
توصیه من در این بخش ش��روع به کار برندمان با سطح قیمت های واقعی است. 
پس از گذشت اندک زمانی راه اندازی کمپین های تخفیفی ایده مناسبی خواهد بود. 
به این ترتیب مشتریان قیمت واقعی محصوالت ما را مشاهده خواهند کرد. این امر 
ناراحتی و عدم اس��تقبال مشتریان از محصوالت ما پس از پایان دوره های تخفیف 

را کاهش می دهد. در غیر این صورت ما همیشه باید به مشتریان تخفیف بدهیم. 
4. بازاریابی و فروش هوشمندانه

فرهنگ مش��تریان در هر بازار متفاوت است، بنابراین استفاده از اصول بازاریابی 
و فروش یکس��ان در بازارهای مختلف هیچ نتیجه مناس��بی برای ما در پی نخواهد 
داش��ت. ش��اخت دقیق وضعیت بازار تازه و سلیقه مشتریان گام مهمی در راستای 
طراحی کمپین های مناس��ب محس��وب می ش��ود. به عنوان مثال، اگر برند ما در 
انگلس��تان مشغول به فعالیت است، توسعه کس��ب و کار در سطح بازارهای ایاالت 
متحده نیازمند آشنایی با فرهنگ کلی این کشور و ایالت های مختلف است. بدون 
تردید کاربرد زبان و اصطالح های عامیانه در این دو کش��ور متفاوت است، بنابراین 
حض��ور بدون آگاهی در بازار تازه نتیجه ای جز شکس��ت برای ما به همراه نخواهد 

داشت. 
5. توجه به خدمات مشتریان

هنگامی که والمارت ش��عبه تازه اش در کشور آلمان را راه اندازی کرد، 
بس��یاری از آلمانی ها نس��بت ب��ه ماهیت فعالیت این خرده فروش��ی در 
کشورش��ان دید منفی داشتند. مردم آلمان نگران تغییر سبک زندگی و 
س��لیقه خریدشان در پی حضور یک برند آمریکایی بودند. برند والمارت 
در این زمان با شناس��ایی دلیل اصلی نگرانی مشتریان اقدام به رفع آن 
کرد. به این ترتیب در مدت زمانی کوتاه والمارت از یک برند بیگانه بدل 

به یکی از خرده فروشی های محبوب کشور آلمان شد. 
انتخاب یک اس��تراتژی مناس��ب برای ورود به بازاری تازه امر دشواری 
است. بسیاری از برندها در این زمینه وضعیت مشخصی ندارند. توصیه من 
ش��روع کار در مقیاس کوچک است. راه اندازی آزمایشی بخشی از فازهای 
ش��رکت به منظور آگاهی از واکنش مش��تریان در بازار تازه ایده مناسبی 
محسوب می شود. اغلب اطالعات به دست آمده از دل دوره های آزمایشی 
در ادامه مس��یر فعالیت برند راهگش��ا خواهد بود. توسعه برند در مقیاس 
جهانی یک مسئله بی نهایت دشوار یا غیرممکن نیست. ما فقط نیازمند یک 

استراتژی جامع و کاربردی برای تحقق اهداف مان هستیم. 

بازاریابی برای کس��ب و کارهای کوچک دش��واری های بسیار زیادی دارد. این امر 
اغلب کارآفرینان و صاحبان کس��ب و کار را گیج می کند. راه اندازی س��ایت رسمی، 
ایجاد وبالگ جانبی و شروع فعالیت در شبکه های اجتماعی برای موفقیت در دنیای 
بازاریابی کافی به نظر می رس��د، با این حال بس��یاری از کس��ب و کارهای کوچک 
همچنان در زمینه جلب نظر مخاطب هدف مشکل دارند. بسیاری از برندهای کوچک 
ب��ا وجود محدودیت های عمده در بودجه ش��ان اقدام به راه ان��دازی تیم بازاریابی نیز 
می کنند. به این ترتیب هدف اصلی آنها آش��نا س��اختن مشتریان با برندشان است. 
متاسفانه در اغلب موارد کسب و کارهای کوچک کمترین موفقیتی در زمینه تبلیغات 
و بازاریابی کس��ب نمی کنند. این امر بس��یاری از آنها را نسبت به ماهیت فعالیت در 
دنیای بازاریابی ناامید می س��ازد. از نظر من تمام برنامه ای بازاریابی کسب و کارهای 
کوچک در هر حوزه ای دارای یک نقص مشترک است. آنها نسبت به اهمیت فرمت 
ویدئو یا همان بازاریابی ویدئویی توجه کافی ندارند.  اگرچه سایر فرمت های بازاریابی 
همچنان اهمیت خاص خود را حفظ کرده اند، اما فرمت ویدئو در طول یک دهه اخیر 
به طور قابل توجهی رش��د و توس��عه یافته اس��ت. امروزه بازاریاب ها توجه زیادی به 
استفاده از فرمت ویدئو در کمپین ها دارند. این امر به دلیل افزایش تمایل مشتریان به 
تماشای محتوای ویدئویی روی داده است. بی شک تالش برای تغییر سلیقه مشتریان 
کار بس��یار دش��واری است بنابراین ما باید در قالب س��لیقه فعلی مشتریان اقدام به 
فعالیت کنیم.  بدون تردید بازاریابی ویدئویی به هیچ وجه ساده نیست. این امر تالش 
زیادی طلب می کند. ما باید عالوه بر آگاهی از سلیقه مخاطب به کار با ابزارهای ضبط 
و ویرایش ویدئو نیز عادت کنیم. این امر به طور ویژه برای برندهای تازه کار یا تیم های 
بازاریابی ناآشنا با بازاریابی ویدئویی دشوار است. به همین خاطر بسیاری از برندها در 
عمل اقدامی برای ساماندهی کمپین های بازاریابی ویدئویی نمی کنند. وضعیت کسب 
و کارهای کوچک در این میان بسیار دشوارتر است. آنها به طور معمول هیچ تجربه ای 
در زمینه بازاریابی ویدئویی ندارند. به همین خاطر علی رغم آماده سازی پیش نیازهای 
اصلی از نقطه ش��روع آگاهی ندارند. هدف اصلی ما در این مقاله بررس��ی گام به گام 

طراحی و اجرای کمپین بازاریابی ویدئویی برای کسب و کارهای کوچک است.
1. شروع کار با برنامه ای منسجم

امروزه موفقیت در دنیای کسب و کار بدون برنامه ای دقیق امکانپذیر نیست. این 
نکته درباره حوزه بازاریابی نیز صادق اس��ت بنابراین نخس��تین گام ما برای حضور 
موفق در دنیای عرصه بازاریابی ویدئویی طراحی برنامه ای منس��جم اس��ت. اشتباه 
اصلی کس��ب و کارهای کوچک تالش برای یادگیری نکات پیرامون برنامه ریزی در 
فرآیند س��اماندهی کمپین است. اگرچه این امر در ابتدا امکانپذیر به نظر می رسد، 
اما نتیجه مناس��بی در پی نخواهد داشت. به همین خاطر توصیه اصلی من در این 

مقاله استفاده از برنامه ای دقیق برای ساماندهی کارهاست.  اغلب ویدئوهای بازاریابی 
دارای ۱ یا ۲ ش��خصیت اصلی و محیطی به عنوان پس زمینه است. توصیه من در 
اینجا بررس��ی محیط موردنظر برای فیلمبرداری از نقطه نظرهای مختلف اس��ت و 
یک محیط مناس��ب باید نورگیری مطلوبی داشته باشد. همچنین محیط باز برای 
فیلمبرداری همیشه اهمیت دارد. محیط های بسته موجب کاهش کیفیت اثر نهایی 
خواهد شد.  پس از بررسی نکات ابتدایی باید به پرسشی مهم پاسخ دهیم: مخاطب 
هدف ما کیس��ت؟ پاسخ این پرس��ش تمام بخش های کار را مشخص خواهد کرد. 
آگاهی از ویژگی های منحصر به فرد مشتریان اهمیت بسیار زیادی دارد. گاهی اوقات 
ما ویدئوی بازاریابی را براساس سلیقه شخصی مان تولید می کنیم. اغلب اوقات چنین 
ویدئوهایی مورد پسند مخاطب هدف قرار نمی گیرد. شناخت دامنه مخاطب هدف 
در زمینه شخصی سازی محتوا نیز اهمیت دارد. اگر ما از گروه های مختلف مشتریان 

آگاهی نداشته باشیم، امکان تولید محتوای جذاب برای آنها فراهم نخواهد شد. 
2. استفاده از کپشن مناسب

محت��وای ویدئویی به ط��ور معمول در تلویزیون یا ش��بکه های اجتماعی پخش 
می ش��ود. یکی از ن��کات مهم برای افزایش تاثیرگذاری محتوای برندمان اس��تفاده 
از زیرنویس اس��ت. ش��اید در نگاه نخست این امر س��اده به نظر برسد، اما براساس 
پژوهش های جدی عنوان ش��ده است. بس��یاری از کاربران به هنگام کار با گوشی 
همراه یا مش��اهده تلویزیون صدای آن را قطع می کنند. این امر دردسرهای زیادی 
برای برندها فراهم س��اخته است. اگر مخاطب صدای ویدئوها را نشنود، بخش قابل 
توجهی از پیام ما از بین می رود. راهکار مدنظر در این بخش اس��تفاده از زیرنویس 
واضح است. به این ترتیب حتی کاربران بی عالقه به افزایش صدای دستگاه شان نیز 

پیام برند ما را مشاهده خواهند کرد. 
امروزه تمام ویدئوهای مربوط به اکانت رس��می اینس��تاگرام یا فیس بوک همراه 
با زیرنویس بارگذاری می ش��ود. وقتی اکانت رس��می یک ش��بکه اجتماعی از این 
تکنیک استفاده می کند، بی توجهی سایر برندها هیچ توجیهی ندارد. انتخاب رنگ 
زیرنویس یکی از نکات ریز محسوب می شود. رنگ موردنظر باید با پس زمینه تفاوت 
آشکاری داشته باشد. در غیر این صورت مطالعه اش برای مخاطب دشوار خواهد شد. 
همچنین اندازه مطلب نیز باید کوچک باشد. اگر زیرنویس بخش زیادی از صفحه را 

اشغال کند، انگیزه مخاطب برای تماشا کم خواهد شد. 
3. بازنشر محتوای قدیمی با اندکی ویرایش

یکی از تکنیک های هوش��مندانه در زمینه بازاریابی محتوایی اس��تفاده دوباره از 
محتوای قدیمی برند اس��ت. اغلب ش��رکت های بزرگ از این تکنیک در س��طحی 
گس��ترده استفاده می کنند. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب بدون 
نیاز به صرف هزینه برای تولید محتوای تازه فراهم می ش��ود. نکته مهم درخصوص 
اس��تفاده دوباره از ویدئوهای قدیمی تغییر هدف اصلی آنهاست. تکنیک موردنظر 
با بازنش��ر ساده محتوای قدیمی تفاوت دارد بنابراین شاید به ویرایش جزئی ویدئو 

نیز نیاز پیدا کنیم. اگر با نرم افزارهای ویرایش ویدئو کار کرده باش��ید، این مرحله 
دش��واری چندانی برای شما نخواهد داشت.  اگر نسبت به بازنظر محتوای برندتان 
تردی��د دارید، باید ای��ده ای جزئی تر را نیز مدنظر قرار دهید. امروزه اغلب برندها در 
پلتفرم های مختلف فعالیت دارند. این امر امکان بازنشر محتوای منتشرشده در یک 
پلتفرم در شبکه اجتماعی دیگر را فراهم می سازد. به عنوان مثال، ویدئوی موجود 
در وبالگ تان را با اندکی ویرایش در اکانت اینستاگرام برند بارگذاری کنید. این امر 

در عین سادگی هزینه های شما را به شدت کاهش خواهد داد.
4. معرفی درست ویدئو

جذاب ترین ویدئوها نیز بدون معرفی درست تاثیرگذاری چندانی نخواهند داشت، 
بنابراین ما باید متن کوتاه و مناس��بی برای معرفی ویدئوی مان به مخاطب طراحی 
کنیم. براساس گزارش موسسه فوربس ۶5درصد از ویدئوهای تبلیغاتی بدون کپشن 
معرفی مناسب در شبکه های اجتماعی هرگز مورد توجه کاربران قرار نمی گیرد. این 

امر به خوبی اهمیت و تاثیرگذاری بخش معرفی را نشان می دهد. 
گاهی اوقات برندها عالوه بر معرفی ویدئو در بخش کپش��ن به درج چند جمله 
کلیدی در ابتدای ویدئو نیز اقدام می کنند. این امر با هدف جلب تعامل هرچه بیشتر 
مخاطب هدف انجام می ش��ود. اغلب کاربران در شبکه های اجتماعی فقط سه ثانیه 
اول ویدئوه��ای تبلیغاتی را مورد توجه ق��رار می دهند بنابراین ما باید پیام اصلی و 
المان جذاب کمپین مان را همان لحظات نخست نشان دهیم. فقط در این صورت 

تمایل آنها برای مشاهده ادامه  ویدئو جلب خواهد شد. 
امروزه تمام ش��بکه های اجتماعی امکان عبور راحت از تبلیغات را برای مخاطب 
فراهم می س��ازند. نمونه واضح این امر در یوتیوب قابل مش��اهده است. کاربران این 
پلتفرم پس از چند ثانیه مش��اهده ویدئوی تبلیغاتی ام��کان کلیک بر روی گزینه 
»عبور« به منظور مشاهده محتوای اصلی را دارند. در چنین فضایی تولید ویدئوهای 

جذاب براساس سلیقه مخاطب حرف نخست را خواهد زد. 
5. بارگذاری ویدئوی آنالین

تازه ترین ترند حوزه بازاریابی ویدئویی استفاده از گزینه پخش زنده است. بسیاری 
از برندها مراس��م های مهم را آنالین پخش می کنند. این امر فرصت مناس��بی در 
اختیار برندها به منظور تعامل س��ازنده با مخاطب می دهد. نکته جالب اینکه اغلب 
ش��بکه های اجتماعی از این امکان پشتیبانی می کنند، بنابراین محدودیت خاصی 

پیش روی کسب و کار شما برای بارگذاری ویدئو آنالین نخواهد بود. 
کس��ب و کارهای کوچک اغلب مش��کل یافتن ایده مناسب دارند. در این زمینه 
توصیه من برگزاری جلس��ات پرس��ش و پاس��خ زنده با مخاطب هاست. بسیاری از 
مخاطب ها تمایل به گفت وگو با برندها دارند، اما موقعیت مناس��ب پیدا نمی کنند. 
اجرای برنامه پرس��ش و پاس��خ به صورت آنالین کمک قابل توجهی به تحقق این 

هدف خواهد کرد. 
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دیپ فیک: همه آن  چیزی که باید بدانید 

اخیرا ویدئو هایی از افراد مش��هور منتشر شده است که در نگاه اول نمی توان 
متوجه تقلبی بودن آن شد. این امر دقیقا تکنولوژی ای است که به آن دیپ فیک 
گفته می ش��ود. درواقع با این تکنولوژی جدی��د، افراد می توانند چهره و صدای 
فردی دیگر را برای خود اس��تفاده کنند. این امر باعث ش��ده اس��ت تا بسیاری 
از افراد جهان با تردیدهایی مواجه ش��ده و رش��د بدون کنترل آن را تهدیدی 
برای آینده تلقی کنند. اگرچه از این تکنولوژی در صنعت س��ینما استفاده های 
سودمندی می شود، با این حال نمی توان کتمان کرد که می تواند مورد استفاده 
افراد س��ودجو و هکرها نیز قرار گیرد. برای مثال با استفاده از این تکنولوژی به 
س��ادگی می توان یک خبر جعلی را در فضای اینترنت و ش��بکه های اجتماعی 
منتشر کرد که با توجه به سرعت فوق العاده باالی نشر اخبار و دست به دست 
شدن مطالب، این امر یک فاجعه بزرگ محسوب می-شود. با این حال این امر 
تنها یکی از مواردی محس��وب می ش��ود که می تواند مورد استفاده سودجویان 
ق��رار گیرد. در رابطه با تاریخچ��ه آن اگرچه نظرات مختلفی وجود دارد، با این 
حال قابل اعتمادترین را باید به واسطه دانشجویی به نام ایان گودفو دانست که 
هم اکنون در شرکت اپل مشغول به فعالیت است. در حال حاضر نیز اپلیکیشن 
Zao امکان انجام این کار را در دس��ترس همگان قرار داده است که با توجه به 
اعتراضات گسترده، امکان استفاده آزاد از چهره افراد مشهور جهان را حذف کرده 
 Madlipz اس��ت. درواقع تکنولوژی-ای که در ابتدا تصور می شد که به مانند
که در آن می توان صدای خود را بر روی کلیپ های مختلف قرار داد، به عنوان 
یک سرگرمی جهانی خواهد بود، در حال حاضر به یکی از بزرگ ترین نگرانی ها 
در زمینه تکنولوژی تبدیل ش��ده است. با این حال با توجه به این امر که نحوه 
اس��تفاده از هر چیز مرز میان خوب و یا بد بودن آن را مش��خص خواهد کرد و 
نمی توان عمال درها را بر روی یک تکنولوژی جدید بسته نگه داشت، باید منتظر 
بمانیم که غول های تکنولوژی و سیاس��ت مدارها از سراسر جهان چگونه آن را 
مدیریت خواهند کرد. برای مثال توییتر، نخس��تین شبکه اجتماعی محسوب 
می ش��ود که مقابله با این اقدامات را در دستور کار خود قرار داده است. سایت 
مدیران ارش��د توییتر اینگونه است که در کنار چنین ویدئو هایی یک برچسب 
را قرار می دهند که جعلی بودن آنها مش��خص ش��ده و از مش��کالت احتمالی 
جلوگیری شود. با این حال با توجه به این امر که تمام جهان درگیر این چالش 
جدید خواهد بود، تنها فعالیت-های جداگانه نمی تواند پاسخگو باشد. به همین 
خاطر نیز شرکت های مختلفی نظیر آمازون و فیس بوک در تالش برای همکاری 
در راستای کاهش اثرات مخرب این تکنولوژی هستند. با این حال با توجه به این 
امر که هنوز راه حل های مختلف به مرحله اجرا در نیامده است، توصیه می شد 
تا از باور کردن س��ریع ویدئو ها خودداری کرده و با انتشار سریع آنها، به اهداف 

سودجویان کمک نکنید.
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بررسی وضعیت پلتفرم ویدئویی دیسنی در آغاز راه
درآمد 20 میلیون دالری دیسنی پالس در ماه 

نخست فعالیت

براس��اس گزارش خبرگزاری Variety اپ دیسنی پالس در ماه نخست 
فعالیت رس��می اش بیش از ۲۲ میلیون دانلود جهانی داش��ته است. این اپ 
محصول رس��می برند دیس��نی ب��رای ورود به بازار پخ��ش ویدئوی آنالین 
محسوب می شود. امروزه فرمت ویدئو اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. 
بنابرای��ن بس��یاری از برندهای بزرگ به فکر ورود ب��ه حوزه پخش محتوای 
آنالین هس��تند. برند دیس��نی در زمینه ورود به این حوزه گوی سبقت را از 
دیگر رقبا ربوده است. براساس گزارش اختصاصی خبرگزاری Variety اپ 
دیسنی پالس 9.5 میلیون کاربر فعال روزانه دارد. همچنین ۸۴درصد از کل 
کاربران آن نیز س��اکن ایاالت متحده هستند. این امر تاثیر انکارناپذیری بر 
روی فعالیت این برند در ادامه راه خواهد داشت. شاید در نگاه نخست هدف 
اصلی دیس��نی از راه اندازی پلتفرم ویدئویی اش جلب نظر کاربران آمریکایی 
باش��د، اما دامنه هدف گذاری این برند بس��یار وس��یع تر اس��ت. آنها در گام 
نخس��ت هدف جلب نظر تمام کاربران آمریکای شمالی و سپس تالش برای 

توسعه دیسنی پالس در سطح جهان را دارند. 
صرف نظر از هدف های دیسنی برای پلتفرم تازه اش باید نگاهی به عملکرد 
مالی آن نیز داشته باشیم. اگرچه هنوز در ماه نخست فعالیت دیسنی پالس 
هستیم، اما آمارهای مالی این پلتفرم کامال قابل دفاع است. براساس گزارس 
رسمی دیسنی در ماه نخست فعالیت پلتفرم دیسنی پالس ۲0 میلیون دالر 
بوده است. شاید این رقم در نگاه نخست در مقابل درآمد سایر غول ها نظیر 
نت فلیکس ناچیز به نظر برس��د. بدون تردید حق با شماس��ت. نکته مهم در 
اینجا وقت گذرانی بیشتر کاربران دیسنی پالس در این پلتفرم در مقایسه با 
سایر رقباست. بر این اساس کاربران دیسنی پالس 5.۸درصد زمان بیشتری 
در مقایسه با نت فلیکس در این پلتفرم می گذرانند. بدون تردید این پشتوانه 
مطلوب برای توس��عه کس��ب و کار دیس��نی پالس کاربردهای زیادی دارد. 
وقتی یک پلتفرم کاربران محدود اما عالقه مند به فعالیتش داش��ته باش��د، 

امکان توسعه کسب و کار به صورت سریع امکانپذیر خواهد شد. 
دیس��نی پالس از زم��ان رونمایی بیش از هر اپ دیگری در اس��تورهای 
مختلف دانلود ش��ده است. این امر بیانگر توجه وس��یع در مقیاس جهانی 
به این اپ اس��ت. بدون تردید اعتبار و ش��هرت مناس��ب دیسنی به عنوان 
پش��تیبان اصلی این برند نقش انکارناپذیری در توس��عه سریع این پلتفرم 
داشته است. چالش اصلی پیش روی دیسنی توسعه پلتفرم تازه اش جدای 
از ش��هرت افس��انه ای اش اس��ت. اگر آنها فقط به ش��هرت دیسنی در سایر 
حوزه ه��ا تکیه کنن��د، به زودی کاربران از پلتفرم دیس��نی پالس خس��ته 
خواهند ش��د. بدون ش��ک با حض��ور رقبایی نظیر نت فلیک��س، یوتیوب و 
هولو عرصه پخش آنالین محتوای ویدئویی دارای رقابت بس��یار ش��دیدی 
اس��ت بنابراین کوچک ترین اش��تباه یا تعللی در زمینه نوآوری و جلب نظر 
مش��تریان بس��یار گران تمام خواهد شد.  بدون شک همه ما انیمیشن های 
برند دیس��نی را دوست داریم. بخش قابل توجهی از این تولیدات خاطرات 
دوران کودک��ی ما را ش��کل می دهد بنابراین نوعی اس��تقبال ناخودآگاه از 
اقدام��ات این برند طبیعی خواهد بود. نکته مهم برنامه های دیس��نی برای 
توسعه کس��ب و کارش بدون اتکای صرف به این احساس های نوستالژیک 
اس��ت. پاس��خ به این پرسش بدون مشاهده اس��تراتژی و برنامه های بعدی 

دیسنی امکان ناپذیر خواهد بود. 
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بررسی 5 نکته مهم در زمینه توسعه برندBRANDکارگاهبرندینگ

اصول توسعه برند در سطح جهانی
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برند پپسی امس��ال بودجه تبلیغاتی اش را ۱۲درصد افزایش داد. این امر 
تاثی��ر انکارناپذیری بر روی فعالیت های تبلیغاتی این برند در س��ال جاری 
داش��ت. هدف اصلی پپس��ی جلب نظر دوباره نسل جوان و افزایش فروش 
محصوالتش در بازارهای جهانی بود. این غول دنیای نوشیدنی های گازدار 
در طول یک دهه گذشته توجه بخش قابل توجهی از نسل جوان را از دست 
داده بود. کوکاکوال به عنوان رقیب اصلی آنها با بهره گیری مناس��ب از این 
فرصت دامنه وس��یعی از مشتریان نسل جوان را به سوی خود جذب کرد 
بنابراین مدیران پپسی مجبور به سرمایه گذاری بیشتر برای بهبود وضعیت 

نامناسب بازاریابی شان شدند. 
اگر از طرفدارهای حوزه تبلیغات باشید، برند پپسی به جز یک دهه اخیر 
به طور معمول ایده های جذابی برای تولید کمپین های مختلف داشته است. 
نکته مهم درخصوص پپس��ی مدیریت دامنه وسیعی از برندهاست. به این 
ترتیب مدیران این برند در عین واحد مسئولیت مدیریت برندهای دیگری 
مانند مونتین دو، اسنک لیز، چیتوز و فریتوز را برعهده دارند. این امر جایگاه 
پپس��ی در صنعت تنقالت و نوشیدنی را به ش��دت مساعد می سازد. انگار 
پپس��ی و برندهای زیرشاخه اش همه جا هس��تند. این امر با اعالم رسمی 
مدیرعامل پپسی در مراسم Q3 سال ۲0۱9 مبنی بر اختصاص ۱۲درصد 
بودجه بیش��تر برای س��ال جاری تقویت شد. مش��اهده تبلیغات مختلف، 
کمپین های گوناگون و تعامل گسترده برندهای زیرشاخه پپسی با مشتریان 
امری عادی در سال ۲0۱9 بود. اگرچه بسیاری از برندها به طور معمول با 
مشتریان رابطه مناسبی دارند، اما تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان امر 
نادری اس��ت. خوشبختانه برند پپسی در سال جاری با طراحی تبلیغات و 
کمپین های بازاریابی مناسب توجه دامنه وسیعی از مشتریان را جلب کرد. 
ویژگی اصلی فعالیت تبلیغاتی امس��ال پپس��ی دامنه متنوع اش بود. به 
این ترتیب از بیلبوردهای تبلیغاتی گرفته تا بازس��ازی جلوه افسانه ای برند 
و فعالیت در ش��بکه های اجتماعی در زمره فعالیت های موفق پپس��ی قرار 
می گیرد. بدون تردید موفقیت در دنیای تبلیغات بدون شخصی سازی محتوا 
امکانپذیر نیس��ت. در این زمینه پپس��ی داده های مرتبط با مشتریان  را در 
سطحی وس��یع مورد بررس��ی قرار داد. این امر تاثیرگذاری پیام تبلیغاتی 
ش��رکت را افزای��ش داد. تیم وارنر، نایب رئیس پپس��ی در منطق��ه اروپا و 
ش��مال آفریق��ا، در این رابطه اظهارنظر جالبی دارد: »امروزه مش��تریان به 
دنب��ال برندهای پرجنب و جوش، فعال و موفق در زمینه شخصی س��ازی 
پیام های ش��ان هستند. جای این امر به طور مشخص در برند ما خالی بود. 
بنابراین برنامه اصلی سال ۲0۱9 بر مدار تقویت جلوه تبلیغاتی و بازسازی 

شهرت افسانه ای مان ساماندهی شد.« 
Z بازسازی نمای برند برای جلب مشتریان

اصط��الح مش��تریان Z به اف��راد متولد پ��س از ۱99۸ اطالق می ش��ود. اغلب 
کارش��ناس های بازاریابی جلب نظر این دسته از مش��تریان را کار دشواری قلمداد 
می کنند. پپس��ی به دلیل فعالیت در صنعت تنقالت چاره ای جز جلب نظر نس��ل 
جوان ندارد. همانطور که پیش از این اش��اره ش��د، پپس��ی در طول یک دهه اخیر 
فعالیت مناسبی در این زمینه نداشته است. یکی از نکات جالب درباره نسل Z توجه 
ویژه شان به سالمتی است، بنابراین میزان مصرف نوشابه در میان آنها بسیار اندک 
است. وقتی ما در صنعت تنقالت فعالیت داریم، برداشت مشتریان نسبت به ناسالم 
بودن محصوالت مان خطر جدی محسوب می شود. پپسی در تعامل با نسل Z دقیقا 

همین مشکل را داشت. 
خواس��ته نسل جوان از برندهایی نظیر پپس��ی کامال روشن است: تولید تنقالت 
سالم تر. بنابراین پپسی باید دست به تولید محصوالتی تازه برای جلب نظر مشتریان 
جوان می زد. مزیت اصلی پپسی در اینجا مدیریت دامنه وسیعی از برندهای زیرشاخه 
بود بنابراین طراحی محصولی تازه برای پپس��ی کار چندانی نداشت. تالش پپسی 
برای تولید آب معدنی و تنقالت س��الم تر در س��ال ۲0۱9 قابل تحسین است. آنها 

برای نخستین بار در تاریخ برندشان اقدام به طراحی کمپین تبلیغاتی و نمایش آن 
در تلویزیون با محوریت آب معدنی کردند. بدون شک هیچ چیز به اندازه آب معدنی 
برای سالمتی نسل جوان مفید نیست. همچنین باید به امکان جایگزینی نوشابه با 
آب معدنی نیز اش��اره کرد. به این ترتیب پپس��ی با گسترش دامنه محصوالتش به 

خوبی رضایت مشتریات نسل Z را کسب کرد. 
اگرچه تولید آب معدنی برای جلب نظر مش��تریان جوان مناس��ب است، اما باید 
نس��بت به عالقه آنها به نوش��ابه نیز توجه کنیم. این امر پپس��ی را به سوی تولید 
نوش��ابه های فوق رژیمی سوق داد. گسترش هرچه بیشتر دامنه محصوالت پپسی 

موقعیت بهتری در بازار برای آنها رقم زد. 
نکته بعد درباره فعالیت پپس��ی در س��ال جاری مربوط به اس��تفاده از الگوهای 
تبلیغاتی تازه اس��ت. امروزه نمایش محتوای بازاریابی از طریق دوربین های واقعیت 
مجازی و واقعیت افزوده رواج زیادی دارد. برند پپس��ی برای نخس��تین بار اقدام به 
اس��تفاده از این فناوری در راستای تولید ویدئوهای بازاریابی جذاب تر کرد. فعالیت 
پپسی در شبکه های اجتماعی مورد عالقه نسل جوان به طور کلی محدود به اسنپ 
چت و تیک تاک بود. اگر از سلیقه نسل جوان اطالع کافی داشته باشید، دقت نظر 

پپسی در این انتخاب را متوجه خواهید شد. 
برند پپسی در زمینه بسته بندی محصوالت نیز تحول گسترده ای ایجاد کرد. آنها 
اصالحاتی جزئی در بسته   بندی نوشابه ها انجام دادند. البته بخش اصلی تغییرات در 
رابطه با برندهای زیرشاخه بود. ابتدای سال ۲0۱9 تمام تیم های بازاریابی برندهای 
زیرشاخه پپس��ی موظف به طراحی بسته بندی های تازه برای محصوالت یا ارتقای 
جلوه ظاهری طرح های کنونی ش��ان ش��دند. این امر گزینه ه��ای بصری تازه ای در 
اختیار مشتریان قرار داد. به این ترتیب پپسی جلوه ای مدرن تر به خود و برندهای 

زیرشاخه اش بخشید.
استفاده بهینه از اطالعات کاربران

اس��تفاده از داده ها و اطالعات معتبر درباره مشتریان کانون موفقیت برند پپسی 
در سال جاری بود. این برند به طور گسترده با آژانس های بازاریابی و افراد حرفه ای 
در زمینه شناسایی سلیقه مشتریان همکاری کرد. وقتی یک برند تیم های بازاریابی 
حرفه ای در اختیار دارد و به سراغ همکاری با آژانس های مطرح نیز می رود، شناخت 
اهداف بلندپروازانه اش کار سختی نخواهد بود. امسال در تمام برندهای زیرمجموعه 
پپس��ی بخش تازه ای برای تحلیل اطالعات پیرامون مش��تریان راه اندازی شد. این 
بخش شامل بازاریاب های حرفه ای بود. بخش قابل توجهی از افزایش بودجه بخش 
تبلیغات و بازاریابی نیز به این تیم ها اختصاص یافت. نتیجه این امر نیز برای پپسی 
بسیار مطلوب بود. آنها کاری که اغلب برندها در برنامه های ۱0 ساله یا بیشتر انجام 

می دهند، در مدت زمانی کوتاه سامان دادند. 
ایده جالب تیم تحلیل اطالعات پپسی برای بهبود کیفیت کمپین های بازاریابی 
بازیافت چند باره داده های مربوط به مش��تریان اس��ت. شاید در نخستین برخورد 
برخی از داده ها برای ما چندان جذابیتی نداش��ته باش��ند، ام��ا اندکی بعد خواهان 
استفاده از آنها در کمپین مان باشیم. اگر اطالعات را به سرعت حذف کنیم، هیچ گاه 
امکان اس��تفاده دوباره را نخواهیم داش��ت بنابراین تیم بازاریابی پپسی اطالعات را 
پیش از حذف همیشگی برای مدت زمانی مشخص نگهداری می کند. این امر امکان 

تصمیم گیری مناسب را فراهم می سازد. 
امروزه بس��یاری از برندها ادعای تولید کمپین ه��ای بازاریابی داده محور را دارند. 
صرف نظر از جذابیت های تبلیغاتی این ادعا باید نسبت به درستی اش نیز حساس 
باش��یم. ب��ا نگاهی دقیق به ماهیت کمپین های مختلف عدم اس��تفاده درس��ت از 
اطالعات مرتبط با مش��تریان در آنها آش��کار می شود. به عنوان یک برند فعال باید 
انگیزه باالیی برای اس��تفاده از داده های مرتبط با مش��تریان در کمپین مان داشته 
باش��یم، در غیر این صورت تغییر محسوس��ی در فعالیت برندمان ایجاد نمی شود. 
برند پپس��ی در این زمینه عملکرد مناس��بی از خود نشان داده است. آنها اطالعات 
معتبری درباره مشتریان جمع آوری می کنند. این امر به آنها فرصت شناخت مناسب 

مشتریان و تالش برای شخصی سازی پیام شان را می دهد. 
تازه ترین ترند در حوزه بازاریابی و فروش مربوط به س��ازگاری برندهای با فروش 
آنالین اس��ت. پپس��ی در این زمینه تخفیف ۱0درصدی ب��رای خریدهای آنالین 
تعیین کرده اس��ت. بدون ش��ک صرف تعیین تخفیف برای تقویت انگیزه کاربران 

کافی نیس��ت، بنابراین آنها عالوه بر راه اندازی سامانه فروش آنالین اقدام به عرضه 
محصوالت ش��ان در فروش��گاه های آنالین بزرگ نیز کرده اند. مجموع این اقدامات 
موجب افزایش جذابیت پپسی برای دامنه وسیعی از مشتریان شده است. شاید در 
نگاه نخس��ت افزایش ۱۲درصدی بودجه بخش بازاریابی نتیجه قابل توجهی به بار 
نیاورد، اما در مورد پپس��ی ماجرا کامال متفاوت است. نکته نخست در این موضوع 
حجم باالی بودجه های این برند است بنابراین افزایش ۱۲درصدی بودجه امکان های 
زیادی برای بازاریاب های پپسی فراهم می کند. نکته بعد درباره تجربه باالی پپسی 
است. این برند در طول دهه ها فعالیت شناخت مناسبی از مشتریان و شیوه های حل 
بحران به دست آورده است بنابراین مدیریت مسائل و مشکالت حوزه کسب و کار 

برای آنها کار غیرممکنی نخواهد بود. 
آینده نگری هدفمند

برند پپس��ی برنامه های دقیقی برای آینده دارد. متاسفانه بسیاری از برندها فقط 
به فکر مدیریت امور جاری هستند. این امر موجب کاهش اثرگذاری برنامه آنها بر 
آینده شان می شود. اجازه دهید اندکی درباره نحوه فعالیت برندهای موفق در چند 
سال اخیر فکر کنیم. این برندها به طور معمول شعارهای انسان دوستانه یا محیط 
زیستی قابل توجهی دارند. جای خالی این امر در نحوه فعالیت پپسی به شدت حس 
می ش��ود. پپسی زمانی با سرمایه گذاری هنگفت بر روی بخش بازاریابی و تبلیغات 
در اوای��ل هزاره جدید موفقیت زیادی به دس��ت آورد، با ای��ن حال هنوز با الزامات 
دوران کنونی س��ازگار نشده است. سال ۲0۱9 مرحله مهمی برای پپسی در زمینه 
انطباق با الزام های تازه فعالیت موفق در سطح بین المللی بود. آنها تعهدات زیست 
محیطی مختلفی از قبیل کاهش سطح استفاده از پالستیک و قوطی های فلزی را 

اعالم کردند. همچنین بخشی از سود این برند نیز صرف امور خیریه خواهد شد.
بدون تردید جهت گیری پپس��ی در راس��تای حضور در حوزه های خیریه بسیار 
دیر اس��ت، اما گام مهمی در راستای جلب نظر مش��تریان نسل جوان خواهد بود. 
یکی از نکات مهم در ترسیم برنامه های آینده جلوگیری از برداشت های سطحی و 
ساده انگارانه مشتریان از اهداف مان است. در غیر این صورت تمام تالش  و هزینه ما 
بر باد خواهد رفت. امروزه بسیاری از برندها چالش مذکور را با ایجاد رابطه  عمیق با 
مشتریان مدیریت می کنند. پپسی در این زمینه جان تازه ای بخش بخش خدمات 
مشتریانش بخشیده است. توجه کافی به مشتریان در برنامه های آینده برند اهمیت 
بسیار زیادی دارد. پپسی به خوبی از فقدان برنامه های آینده نگر در فعالیت های دهه 
اخیرش درس گرفته است، بنابراین باید منتظر اقدامات تازه و متفاوتی از پپسی در 

سال های آتی باشیم. 
اجرای تعهدات محیط زیس��تی یکی از ترندهای داغ در طول چند سال گذشته 
محس��وب می ش��ود. این امر فعالیت بس��یاری از برندها را تحت تاثیر قرار می دهد. 
پپسی استفاده بسیار زیادی از پالستیک در فرآیند بسته بندی و توزیع محصوالتش 
دارد. این امر آنها را بدل به دشمن اصلی بسیاری از فعال های محیط زیستی کرده 
است. نکته جالب اینکه کوکاکوال سال گذشته برنامه اش برای کاهش سطح استفاده 
از پالس��تیک و فلزات مضر برای طبیعت را اعالم کرد. در این ش��رایط پپس��ی به 
عنوان تنها برند فعال در زمینه نابودی محیط زیس��ت شناخته می شد. برنامه ریزی 
منطقی مدیران پپسی برای کاهش سطح استفاده از پالستیک و فلزات مضر برای 
طبیعت جو منفی اطراف شان را به خوبی مدیریت کرده است بنابراین دیگر خبری 

از اعتراض های گسترده علیه آنها نیست. 
بدون تردید برندهای زیادی در سال ۲0۱9 فعالیت بازاریابی مناسبی داشته اند، 
اما نحوه مدیریت برند، تبلیغات و تعامل با مشتریان پپسی در سطح بسیار باالتری 
قرار داش��ت. یکی از اش��تباهات اصلی در دنیای بازاریابی اق��دام صرف برای تولید 
کمپین های بهتر اس��ت. پپس��ی در این زمینه تمام بخش های کس��ب و کارش را 
متحول ساخت. به این ترتیب مشتریان اراده ای تردیدناپذیر برای ایجاد تغییرات در 
کس��ب و کار این برند را مش��اهده کردند. تغییرات اعمال شده در سال جاری برای 
پپسی ضرورت داشت. آنها اکنون در موقعیت باثبات و بهتری در مقایسه با سال های 
گذش��ته هستند. آینده این برند  در مقیاسی وسیع مورد توجه نسل Z قرار گرفته 
است. این نکته تمام هدف اولیه پپسی برای افزایش بودجه بازاریابی اش بود بنابراین 

آنها به خوبی هدف موردنظرشان را محقق ساخته اند. 
marketingdive :منبع

استقبال از »شب یلدا« با اهداف بازاریابی
همانطور که در مقاالت قبلی نیز گفته ش��ده است، مناسبت های 
خاص ملی و مذهبی به عنوان بهترین موقعیت هایی هستند که شما 

می توانید برای بازاریابی از آنها استفاده کنید.
در میان این دس��ته از مناسبت ها برخی از آنها جذابیت بیشتری 
برای مشتریان دارد. به عنوان مثال، ممکن است در یک بازه زمانی 
چندین مناسبت وجود داش��ته باشد که شما می توانید از آنها برای 
بازاریابی اس��تفاده کنید، اما گاهی برخی از مناس��بت ها معموالً در 
زمانی که ممکن اس��ت مناسبت های کمتری باش��د اتفاق می افتد. 
به عنوان مثال، »ش��ب یلدا« از آن دس��ته از مناس��بت هایی است 
که اکثر افراد برای آن برنامه ریزی می کنند و س��عی می کنند ش��ب 
خوبی را در کنار خانواده و اقوام خود داشته باشند. از طرفی معموالً 

مناسبت های کمتری در پایان پاییز و ابتدای زمستان وجود دارد.
بنابراین، زمانی اس��ت که جذابیت زیادی می تواند برای مخاطبان 
ش��ما داش��ته باش��د. اگر به دنبال این هس��تید که توجه مخاطبان 
بیشتری را به خودتان جلب کنید سعی کنید از »شب یلدا« به نفع 
خود استفاده کنید. می توانید محصوالت متناسب با این شب را برای 
فروش به فروش��گاه خود اضافه کنید. همچنین می توانید تخفیف ها 
و امتیازات ویژه ای را برای مشتریان قائل شوید تا آنها انگیزه زیادی 

برای مراجعه به فروشگاه شما و خرید محصوالت تان پیدا کنند.
اهمیت ش��ب یلدا از آن جهت اس��ت که این رویداد تاریخی هم 
برای کودکان و هم بزرگساالن جذاب است و شما می توانید هر نوع 
محصول یا خدماتی را که متناس��ب با گروه های سنی مختلف است 
به بهانه »شب یلدا« به فروشگاه خود اضافه کرده و با مشتریان خود 

ارتباط بیشتری برقرار کنید.
همچنی��ن اگ��ر صاحب ش��رکت یا کس��ب و کاری هس��تید که 
کارکنانی برای خود دارید از این فرصت برای توجه به کارکنان خود 
نی��ز می توانید اس��تفاده کنید. به عنوان مثال می توانید یک س��فره 
»شب یلدا« در محل کار خود داشته باشید یا آنها را به یک مهمانی 
دعوت کنید. بنابراین، نکته مهم این اس��ت که شما از این فرصت ها 
هم برای جلب توجه مخاطبان بیرونی و هم کارکنان داخل ش��رکت 
خود اس��تفاده می کنید تا بتوانید موقعیت و محبوبیت شرکت خود 
را در ن��زد افراد ب��اال ببرید و ارتباط صمیمانه ت��ر و نزدیک تری را با 

آنها داشته باشید.
براساس تجربیات مش��اوره بازاریابی  معموالً ذهن انسان ها به هر 
چیزی که محدودتر باشد بهتر و بیشتر پاسخ می دهد. شاید اگر شما 
در تمامی ایام سال بخواهید به مشتریان خود تخفیف هایی را بدهید 
ول��ی با درصد کمتر به اندازه ای که چند روز خاصی را انتخاب کنید 

و تخفیف با درصد بیشتر بدهید اثرگذار نباشد.
زیرا در این گونه مواقع، مشتریان چنین تصور می کنند که اگر از 
این فرصت استفاده نکنند حتماً سود زیادی را از دست خواهند داد 
و بعداً پیش��مان خواهند شد بنابراین سعی کنید با هوشیاری هرچه 
تمام تر از این فرصت ها اس��تفاده کنید. داشتن یک تقویم که تمامی 
مناس��بت های مختلف یک س��ال در آن ذکر شده است برای شغل 
بازاریابی الزم است. سعی کنید از ابتدای هر سال جدید، تقویمی را 
برای کس��ب و کار خود تهیه کنید که در آن تمامی مناسبت ها ذکر 
ش��ده است و از همان ابتدای س��ال برای هر کدام از آنها در برنامه 

بازاریابی خود برنامه ریزی و هدف داشته باشید.
هرچن��د هم در مقاالت قبلی و هم در مقاله حاضر به این مس��أله 
اش��اره شده است که از مناس��بت های مختلف برای هدف بازاریابی 
خود اس��تفاده کنید و در واقعیت نیز تجربه نش��ان داده اس��ت که 
اس��تفاده از ای��ن ایام و روزه��ا چقدر می تواند برای کس��ب و کارها 
مفید باشد، ولی با این حال الزم است بدانید که بهتر است خودتان 
را مح��دود به این ایام نی��ز نکنید و از تمامی اوق��ات و روزها برای 

بازاریابی استفاده کنید.
گاهی ممکن است شرایط بازار و جامعه اقتضا کند که شما روش 
بازاریابی یا محصول خود را عوض کنید بنابراین همیشه خودتان را 
ب��رای اینکه برنامه های بازاریابی خود را تغییر بدهید یا اصالح کنید 

آماده نگه دارید.
ب��ه طور خالصه می ت��وان گفت: این حرکت رو ب��ه جلو و پویای 

شماست که نقش مهمی در حیات شغلی تان دارد.
qmpmarketing :منبع
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بیت  کوین: تمام آن  چیزی که باید بدانید 

بی��ت کوین را بای��د نخس��تین ارز دیجیتال دانس��ت که اگرچه 
تاکنون هیچ کشوری آن را به عنوان پول رسمی خود معرفی نکرده 
اس��ت، با این حال این امر به مانعی برای رشد فوق العاده آن تبدیل 
نش��ده است. این سیستم بدون پش��توانه بوده و انتقال آن مستقیما 
توسط کاربران انجام می ش��ود، با این حال منتقدان جدی ای را نیز 
داشته که از جمله مهم-ترین آنها وارن بافت)موسس برند برکشایر 
هاتاوی( اس��ت، با ای��ن حال نمی توان کتمان ک��رد که بیت کوین، 
آینده نظام پولی محسوب می شود. نکته بسیار جالبی که الزم است 
تا در رابطه با بیت کوین بدانید این اس��ت که نخس��تین افرادی که 
موفق ش��ده اند تا از این طریق به درآمد میلیاردی دست پیدا کنند، 
برادران وینکلوس هس��تند. آنها بودجه خود برای سرمایه گذاری بر 
روی ارزه��ای دیجیت��ال را از طریق مبلغی به دس��ت آورده اند که 
م��ارک زاکربرگ در دادگاهی برای تعیین مالکیت فیس بوک مجبور 
به پرداخت آن ش��ده اس��ت. اگرچه مخت��رع ارز دیجیتال را فردی 
ژاپنی به نام ساتوشی ناکاموتو می دانند، با این حال اطالعاتی از وی 
منتش��ر نشده و بنا به دالیلی نامعلوم کامال از نظر عموم مخفی نگه 
داش��ته شده است. نکته جالب دیگری که باید آن را ذکر کنیم این 
است که در حال حاضر، هیچ ارزی در سرتاسر جهان پشتوانه ندارد. 
به همین خاطر نباید بدون پش��توانه بودن ارز دیجیتال را یک عیب 
بزرگ تلقی کنید. علت این امر به این خاطر اس��ت که در گذش��ته 
ارزها توسط بانک مرکزی به صورت قراردادی با مقدار مشخصی طال 
یا ارز سایر کشورها در اصطالح پشتیبانی می شد. با این حال از دهه 
۷0میالدی، این سیس��تم کنار گذاشته ش��ده و ارز شناور به عنوان 
جایگزی��ن آن معرفی ش��د. درواقع در حال حاض��ر ارزش هر ارز به 
میزان مقبولیت آنها بستگی دارد. همچنین با توجه به شفافیت باال 
در نحوه تولید، میزان و در دس��ترس همگان بودن آن، از پتانس��یل 
باالیی برای جلب اعتماد افراد برخوردار است. ویژگی مهم دیگر بیت 
کوین این اس��ت که افراد در آن عمال ناشناخته باقی خواهند ماند. 
این امر هیچ گونه شانس��ی برای س��ودجویان و کالهبرداران را برای 
دسترس��ی به حس��اب افراد دیگران و یا پیگیری دولتی تراکنش ها، 
باقی نخواهد گذاش��ت. ب��ا این حال نمی توان کتم��ان کرد که این 
سیستم می تواند مورد اس��تفاده گروه-های تروریستی و خالفکارها 
نیز برای انجام معامالت و خرید تس��لیحات، قرار گیرد. با این حال 
با توجه به این امر که ش��روع به کار بیت کوین از سال ۲009 بوده 
اس��ت، این امر بسیار طبیعی اس��ت که هنوز عموم مردم نتوانند به 
آن اطمین��ان پیدا کنن��د. اما نکته ای که نبای��د فراموش کنید این 
اس��ت که در دو س��ال گذش��ته، ارزش این ارز به بیش از ۱0 برابر 
رس��یده اس��ت. به همین خاطر دیگر نمی توان به آن بی توجه باقی 
ماند. برای استفاده از آن نیز شما دو روش را در پیش روی خواهید 
داشت، نخست خرید از طریق صرافی ها و دیگری از طریق استخراج 
آن با سیس��تم هایی مخصوص به نام ماینینگ که پروسه ای پیچیده 
محس��وب ش��ده و نیاز به برق زی��ادی دارد. درواق��ع علی رغم انواع 
تبلیغات موجود، هیچ فردی نمی تواند با لپ تاپ خود در این رابطه 
اس��تخراجی را داشته باشد. به همین خاطر نباید ابدا در این زمینه 
فعالیتی را انجام دهید. در غیر این صورت تنها زمان طوالنی-ای را 
صرف یک اقدام بیهوده کرده اید و صفحاتی که ادعای چنین توانایی 
را دارند ممکن اس��ت به سادگی به اطالعات سیستم شما دسترسی 
پیدا کرده و اقدامات سودجویانه خود را انجام دهند، با این حال در 
حال حاضر برخی از ش��رکت ها خصوصا در خود کشور ژاپن، حقوق 
کارمن��دان خود را با این ارز پرداخ��ت می کنند. با این حال توصیه 
می ش��ود به علت نوسانات قیمت باالی آن، بدون هم فکری با فردی 
حرفه ای ابدا فعالیتی در این زمینه نداش��ته باش��ید. درواقع اگرچه 
در آین��ده بیت کوی��ن جایگاه فعلی ارزهای رای��ج را خواهد گرفت، 
ب��ا این ح��ال در حال حاضر به مانند ه��ر تکنولوژی جدید دیگری، 
با مش��کالتی مواجه اس��ت که تنها افراد خبره می-توانند مشکالت 
را شناس��ایی کرده و اقدامات کم خطری را داش��ته باشند. به همین 
خاطر نیز گفته می ش��ود ک��ه برای عمومیت گرفتن آن در س��طح 

جهان حداقل به سه سال دیگر زمان نیاز خواهد بود. 
business2community :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

به قلم: پیتر داسیمه نویسنده حوزه تکنولوژی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی

آیا تاکنون به این امر فکر کرده اید که موفقیت چگونه به دست می آید؟ اگرچه 
ممکن است در این رابطه نظرات مختلفی وجود داشته باشد، با این حال واقعیت 
این اس��ت که تمامی آنها درست و یا حداقل کافی نیست. درواقع بهترین راهکار 
این اس��ت که به توصیه های افرادی توجه داشته باش��یم که مدت ها قبل موفق 
شده اند تا به هدف خود دست پیدا کنند با این حال توجه به تنها یک یا دو فرد 
در حوزه های مش��ابه نیز نمی تواند جامعیت الزم را داشته باشد. به همین خاطر 
در این مقاله به بررس��ی الزامات موفقیت از نگاه برترین های جهان در حوزه های 
مختلف پرداخته ایم و با بررسی ۱3 مورد منتخب به پرسش چگونه موفق باشیم 

می پردازیم. 
1-بزرگ فکر کنید

بزرگتری��ن خطری که زندگی همه اف��راد را تهدید می-کند، پایین بودن و در 
دس��ترس بودن اهداف اس��ت. این عبارت، جمله طالیی و بس��یار مشهور میکل 
آنژ یکی از نوابغ تاریخ در دوره رنس��انس اس��ت. درواق��ع هیچ گاه نباید فراموش 
کنید که به ش��ما فرصتی برای زندگی کردن داده ش��ده است. تحت این شرایط 
محدودکردن خود بزرگترین گناهی اس��ت که هر فرد می تواند مرتکب ش��ود. با 
این حال الزمه اقدامات بزرگ، افکار بزرگ است. به همین خاطر هیچ گاه بر روی 
ایده ها، برچس��ب غیرممکن را نزده و رویای��ی را در زندگی تعیین کنید. این امر 
باعث خواهد ش��د تا تمامی توجه و تمرکز ش��ما متوجه یک موضوع باشد که آن 
ش��ما را به باالترین سطح ها نیز خواهد رساند. همچنین این توصیه را همواره به 
خاطر داش��ه باش��ید که انتخاب یک مصیر به معنای اجبار برای ماندن نبوده و 
هرگاه که احس��اس کردید که نیاز به مس��یری جدید دارید، می-توانید دست به 
ی��ک انتخاب جس��ورانه بزنید. برای مثال اگرچه میکل آن��ژ به عنوان یکم نقاش 
برجس��ته در جامعه خود محبوبیت بس��یار باالیی را داش��ت، با این حال پس از 
آشنایی با هنر پیکرتراشی، حرفه سابق خود را رها کرده و در این حوزه با جدیت 
تمام وارد عمل شد. درواقع هیچ فردی بهتر از خودتان نمی تواند مسیر ایده آل و 

اقداماتی که باید انجام شود را تعیین کند. 
2-کاری را انجام دهید که به آن بیشترین تمایل را دارید 

تنه��ا کاری ش��ما را به موفقیت خواهد رس��اند که برای انج��ام آن صبح ها با 
باالترین انرژی ممکن از خواب بیدار ش��وید. این امر درس��ت توصیه ای است که 
اوپرا وینفری در تمامی مصاحبه های خود داش��ته و اعالم کرده است که هر فرد 
باید شغل ایده آل خود را پیدا کند. جالب است بدانید که این بانوی موفق، یکی 
از نمادهای ایس��تادگی در برابر مشکالت معرفی می شود. وی در دوران کودکی، 
نوجوانی و حتی جوانی با مش��کالتی مواجه بوده است که حتی یک مورد از آنها 
می تواند مس��یر زندگی افراد را کامال دگرگون س��ازد. با این حال او پس از پیدا 
کردن حوزه مورد عالقه خود، موفق ش��د تا به شهرت و ثروت مثال زدنی دست 
پیدا کند. جالب اس��ت بدانید که دوستان و اطرافیان وی ابدا تصور نمی-کردند 
که او حتی به یک سطح معمولی در زندگی خود نیز بتواند دست پیدا کند. نکته 
دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که اگر در حال حاضر شغلی 
را ندارید که به آن بیش��ترین عالقه را داش��ته باش��ید، الزم است تا جسارت رها 
کردن آن را در خود ایجاد کنید، با این حال این امر تنها زمانی سودمند خواهد 
بود که ش��ما مس��یر خود را انتخاب کرده باشید. در غیر این صورت این امر تنها 

به معنای فرار از سختی ها خواهد بود. 
3-نحوه ایجاد تعادل در زندگی را بیاموزید 

به عقیده فیل نایت)موسس برند نایک( اگر قادر به ایجاد تعادلی درست میان 
کار  و زندگی ش��خصی خود نباش��ید، بدون ش��ک به موفقیت واقعی دست پیدا 
نخواهید کرد. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که افراد در ابتدای کار چندان 
توجهی به این موضوع نداش��ته و همین امر باعث می ش��ود تا پس از مدتی خود 
را در تقاب��ل میان کار و زندگی ش��خصی احس��اس کنید. به همی��ن خاطر نیز 
هوش��مندانه ترین اقدام این اس��ت که به محض ش��روع کار خود، در این رابطه 

اقدام��ات الزم را انجام دهید. خوش��بختانه در حال حاضر مقاالت، س��خنرانی ها 
و کتاب ه��ای متعددی وجود دارد که می تواند ش��ما را در نحوه رس��یدن به این 
ه��دف یاری رس��اند. به عنوان نکت��ه پایانی، ذکر این امر ضروری اس��ت که ابدا 
نمی-توان میان کار و زندگی درجه اهمیت باالتری را قائل شد. به همین خاطر 

نیز برنامه ریزی شما باید کامال مطابق نیاز و عادالنه باشد.
4-از شکست واهمه ای نداشته باشید 

هنری فورد بر این باور بوده اس��ت که شکس��ت یک مرحله طبیعی و فرصتی 
برای شروعی قدرتمندانه تر محسوب می شود. درواقع بدون شکست افراد هیچ گاه 
متوجه اشتباهات خود نخواهند شد. تنها کافی است تصور کنید که وارد مرحله 
جدیدی شده اید با این حال از شایستگی و توانایی الزم برخوردار نیستید. بدون 
ش��ک این امر باعث خواهد شد تا با شکستی به مراتب سخت تر مواجه شوید. به 
همین خاطر شکس��ت های کوچک و حتی بزرگ زندگی را به عنوان عاملی برای 
عدم شکس��ت های بدتر دانسته و با حفظ روحیه و تحلیل عوامل بروز این اتفاق، 
شایس��تگی الزم را در خود ایجاد کنید. برای این موضوع تنها کافی اس��ت تا به 
زندگی توماس ادیس��ون نگاهی بیندازید. وی اگرچه به عنوان بزرگترین مخترع 
تاریخ معرفی می ش��ود، با این حال برای رس��یدن به رش��ته مناسب برای چراغ 
المپ، صدها روش مختلف را امتحان کرده اس��ت. درواقع رس��یدن به موفقیت 
اقدامی آس��ان محسوب نشده و تنها افرادی اس��تحقاق آن را خواهند داشت که 
اس��تقامت فوق العاده ای را داش��ته باش��ند. در آخر همواره این جمله را به خاطر 

داشته باشید که موفق ترین افراد، شکست خورده های دیروز هستند. 
5-در هر زمان برای رسیدن به موفقیت آماده باشید 

در زندگی هر فرد اتفاقاتی رخ خواهد داد که ابدا پیش بینی نش��ده و حتی به 
ذهن نیز خطور نکرده است. تحت این شرایط اگر آمادگی رسیدن به موفقیت و 
کس��ب نتایج جدید را نداشته باشید، به سادگی موقعیت های موجود را از دست 
خواهید داد. برای مثال برای کلنل ساندرز)موس��س برند کی اف س��ی( این اتفاق 
در س��نین باال رقم خورده است. به همین خاطر ابدا نمی توان زمان مشخصی را 
برای آن تعیین کرد. با این حال این امر به معنای عدم فعالیت و منتظر فرصت ها 
ماندن نیز نبوده و الزم است تا در مسیر مورد عالقه خود نهایت تالش را داشته 
باشید. برای مثال آقای ساندرز در تمام عمر خود در زمینه آشپزی فعالیت داشته 
اس��ت و همین تالش های او برای خلق یک س��بک پخت جدید، باعث شد تا در 

نهایت بتواند به این خواسته دست پیدا کند. 
6-عملگرا باشید 

اک��ر بخواهیم مهم ترین ش��خصیت دوران رنس��اس را نام ببریم، بدون ش��ک 
لئون��اردو داوینچی بهترین گزینه خواهد ب��ود. میزان موفقیت وی به حدی بوده 
اس��ت که ابدا نمی توان او را به عنوان فردی ش��اخص تنها در یک حوزه نام برد. 
در رابطه با موفقیت وی عقیده دارد که صرفا خوشفکر بودن، ابدا شما را به هیچ 
مرحله ای نخواهد رس��اند. درواقع تمامی نتایج از دل عمل افراد به دست خواهد 
آم��د. ب��ه همین خاطر نیز به جای صحبت کردن، الزم اس��ت تا اقدامات الزم را 
انجام دهید. در این رابطه توجه داش��ته باشید که هیچ فردی از شما توقع ندارد 
ک��ه در ابتدای کار، به مانند یک نابغه رفتار کنید. درواقع انس��ان های بزرگ در 
طول مسیر س��اخته می-شوند. به همین خاطر تمامی بهانه ها را کنار گذاشته و 

شروع فعالیت خود را به تاخیر نیندازید. 
7-روابط مثبت را با اطرافیان ایجاد کنید 

تئودور روزولت بیس��ت و شش��مین رئیس جمهور تاریخ آمریکا موفقیت را در 
کیفیت روابط می داند. به عقیده او انسان ها در جزیره ای تنها زندگی نمی-کنند. 
همین امر نیز باعث می شود تا موفقیت همه افراد با یکدیگر ارتباط داشته باشد. 
تحت این شرایط تنها زمانی می توانید مسیر را برای خود هموار سازید که نحوه 
درس��ت ارتباط با س��ایرین را فرا گیرید. در این رابطه فرام��وش نکنید که نفوذ 
بر قلب ها، درس��ت چیزی است که ش��ما به آن نیاز خواهید داشت. با این اقدام 
مشاهده خواهید کرد که چگونه همه چیز به صورت طبیعی و آسان پیش خواهد 
رفت. این امر در نهایت باعث خواهد ش��د تا حس��ی فوق العاده نیز در شما شکل 

گیرد که ضامن امیدوار بودن شما به روزهای بهتر خواهد بود. 

8-از پرداختن به ایده های جدید واهمه نداشته باشید 
م��ارک تواین به همه افراد توصیه می کند که آن-چیزهایی که به ذهن ش��ان 
خطور می کند را جدی بگیرند. با نگاهی به تمامی اتفاقات مهم جهان نیز پی به 
این امر خواهید برد که آنها ناش��ی از ایده هایی بوده اند که اگرچه توس��ط جامعه 
حتی مس��خره تلقی می ش��ده اس��ت، با این حال آنها به علت باور قلبی خود، در 
نهای��ت اتفاقی عظی��م را رقم زده اند. به همین خاطر نی��ز هیچ گاه اجازه ندهید 
که نظرات دیگران به س��دهای ذهنی تبدیل شود. برای این موضوع، یک تمرین 
فوق العاده وجود دارد. تنها کافی است تا نیم ساعت را به هر ایده ای که در ذهن 

شما خطور می کند اختصاص داده و عمیقا نسبت به آن فکر کنید. 
9-به توانایی های خود اطمینان داشته باشید 

ش��اید این جمله کامال درس��ت باش��د که بدون وجود وال��ت دیزنی، صنعت 
انیمیش��ن امروز به این سطح از پیشرفت دست پیدا نمی کرد. با این حال وی در 
طول رس��یدن به موفقیت و تاس��یس ش��رکت خود، بارها با شکست مواجه شد. 
همی��ن امر حتی مش��کالت خانوادگی زیادی را نیز برای او به همراه داش��ت. با 
این حال همه این س��ختی ها باعث مش��د تا وی از توانایی خود برای موفقیت در 
مس��یری که انتخاب کرده است، دچار تردید شود. همین امر نیز در نهایت باعث 
شد تا وی بتواند نام خود را در تاریخ جاودانه سازد. درواقع هر فردی که خود را 

دست کم بگیرد، بدون شک در بدترین شرایط باقی خواهد ماند. 
10-ذهنیت برنده و نگرشی مثبت را داشته باشید 

سومین رئیس جمهور تاریخ آمریکا آقای توماس جفرسون بر این باور است که هیچ 
چیز نمی تواند فردی را با نگرش مثبت و ذهنیت برنده متوقف سازد. درواقع لحظات 
س��خت در طول زندگی هر فردی وجود خواهد داش��ت. با این حال این شرایط ابدی 
نبوده و نباید آن را به عنوان موانعی همیشگی تلقی کنید. تحت این شرایط اگر روحیه 
خود را حفظ کنید، بدون ش��ک راه حلی برای ادامه مسیر را پیدا خواهید کرد. برای 
رس��یدن به این سطح، جایگزین کردن افکار منفی با موارد مثبت، می تواند تمرینی 

فوق العاده باشد. این امر درست باور افرادی است که در زمینه ان ال پی فعالیت دارند.
11-دلسردی را بیش از حد جدی نگیرید 

این امر یک واقعیت اس��ت که افراد پس از نرس��یدن به خواس��ته خود، دچار 
حس��ی بد و در اصطالح دلس��ردی شوند. با این حال این امر را نباید بیش از حد 
ج��دی گرفته و اجاره دهید که چنین حس��ی، برای طوالنی مدت با ش��ما باقی 
بماند. این امر درس��ت توصیه ای اس��ت که آبراهام لینکلن، مش��هورترین رئیس 
جمهور تاریخ آمریکا به همه افراد داش��ته اس��ت. نکته ای که الزم است تا به آن 
توجه ویژه ای را داش��ته باشید این است که افراد ممکن است به دالیل مختلف، 
با ش��ما مخالفت کنن��د. درواقع هیچ تضمینی وجود ندارد که برای رس��یدن به 
خواسته  های خود با ساده ترین راه ها مواجه شوید، با این حال اگر عقب بنشینید، 

بدون شک فردی دیگر رویای شما را عملی خواهد ساخت. 
12-از کار سخت فرار نکنید 

اگرچه بس��یاری از افراد رسیدن به موفقیت را شانسی تلقی می کنند، با این حال 
واقعیت این است که این امر به 99درصد تالش و تنها ۱درصد شانس بستگی دارد. 
به همین خاطر نیز الزم است تا از همان ابتدا این باور را در خود شکل دهید که برای 
موفق ش��دن، باید تالش��ی طاقت فرا را داشته باشید. با نگاهی به تمامی افراد موفق 
جهان، 99درصد آنها تالش فوق العاده ای را داش��ته اند. درواقع هیچ جادویی در این 
زمینه وجود نداشته و الزم است تا سخت کوشی فوق العاده ای را از خود نشان دهید. 
این امر باور قلبی میز کش پنی اس��ت که ش��رکت جی.سی پنی)یکی از بزرگترین 

شرکت های خرده فروشی جهان( را تاسیس کرده است.
13-شجاع باشید 

استیو جابز، موسس اپل بر این باور است که جهان در اختیار افراد شجاع قرار 
دارد. درواقع این افراد کارهایی را انجام می دهند که س��ایرین به دالیل مختلف 
از آنها ش��انه خالی می کنند. همین امر نیز منجر به متفاوت ش��دن آنها می شود. 
به همین خاطر اگر ش��جاعت دنبال کردن رویاهای خود را نداشته باشید، بدون 

شک در مسیر کسب رویای فردی دیگر قدم خواهید گذاشت. 
lifehack :منبع

چگونه موفق باشیم 

به قلم: لئون هو کارآفرین
مترجم: امیر آل علی
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شــعب بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در استان قم  درگفت وگو با این روزنامه ، با بیان اینکه تاکنون بیش 
از ۱۱ هزار میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به همشهریان پرداخت 
کرده ایم گفت: فرهنگ قرض الحسنه یک رویکرد قرآنی است و رکود در 
آن معنا ندارد.  سید حسین دامادی به مناسبت فرارسیدن دوازدهمین 
سالروز تأسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به اینکه این بانک 
در راستای اشاعه فرهنگ قرض الحسنه و باهدف کمک به برقراری عدالت 
اقتصادی و حمایت از اقشار ضعیف و کمتر برخوردار جامعه شکل گرفته 
اســت اظهار کرد: پرداخت تسهیالت قرض الحسنه در راستای کمک به 

نیازمندان و رفع دغدغه های مالی آن ها بوده است.
سود ما در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه است

وی با تاکید براینکه نرخ مطالبات بانک قرض الحســنه مهر ایران 
کمتر از یک درصد اســت گفــت: این در حالی اســت که میانگین 
مطالبــات نظام بانکی کشــور از قبل پرداخت تســهیالت نزدیک به 
20 درصد اســت. دامادی با طرح این موضوع که برخی از بانک های 
تجاری از رکــود اقتصادی رنج می برند گفت: بانک قرض الحســنه 
مهر به دلیل اینکه وارد مســائل بنگاه داری نشــده برخالف برخی از 
بانک های تجاری از باالترین کفایت ســرمایه بانکی برخوردار اســت 
و به برکت وفاداری به نظام مترقی قرض الحســنه به رونق اقتصادی 
دســت یافته است. این پیشکســوت نظام بانکی استان قم افزود: در 
حال حاضر بانک قرض الحســنه مهر ایران دارای ۵22 شــعبه فعال 
در حدود ۳۱0 شــهر کشور اســت و از بدو تأسیس تاکنون توانسته 

۵ میلیون و ۸۵0 هزار فقره تســهیالت قرض الحســنه به ارزش ۴۷۷ 
هزار میلیارد ریال در کل کشــور پرداخت کند که سهم استان قم در 
این زمینه، ۱۴0 هزار فقره تســهیالت قرض الحســنه به ارزش بیش 
از ۱۱ هزار میلیارد ریال اســت.  مدیر شــعب بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در اســتان قم گفت: از کل تسهیالت قرض الحسنه پرداخت شده 
از ســوی این بانک در استان قم، مبلغ ۴۷۷ میلیارد ریال آن تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج ویژه جوانان بوده است. همچنین در زمینه کارآفرینی 
و رونق اشــتغال هم، این بانک در ســطح استان قم عملکرد مناسبی از 
طریق پرداخت تسهیالت قرض الحسنه داشته است. دامادی با اشاره به 
نام گذاری ســال ۱۳۹۸ به نام رونق تولید از ســوی مقام معظم رهبری، 
از تدوین و اجرای طرحی در راســتای حمایــت از خرید کاال و خدمات 
ایرانی خبر داد و افزود: طرح تسهیالتی »حمایت از خرید کاال و خدمات 
ایرانی« در راستای سیاســت های اعتباری بانک و باهدف تقویت قدرت 
خرید مردم و نیز تشویق هم وطنان به استفاده از کاالها و خدمات تولید 

داخل و متعاقب آن گردش ســریع تر چرخ های تولید در کشور عزیزمان 
طراحی و اجراشده است.

تشریح طرح همیاران مهر
وی بابیان اینکه طرح حمایت از کاال و خدمات ایرانی با مشارکت بانک 
و همراهی عرضه کنندگان و مراکز فروش کاالها و خدمات در داخل کشور 
عملیاتی می گردد، افزود: مدت بازپرداخت اقساط در این طرح از ۶ تا ۶0 

ماه در نظر گرفته شده و نرخ کارمزد تسهیالت آن نیز ۴ درصد است.
این پیشکسوت نظام بانکی استان قم با اشاره به اینکه طرح »همیاران 
مهر« بهترین صدقه جاریه است که عالوه بر رفع نیازهای مادی نیازمندان، 
از تشریفات بی مورد در زندگی های شخصی نیز جلوگیری می کند، افزود: 
طرح همیاران مهر یکی دیگر از طرح های تسهیالتی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در حوزه مســئولیت های اجتماعی است که باهدف ایجاد یک 
چرخه دائمی از پرداخت تســهیالت قرض الحسنه برای اشتغال آفرینی 
برای جوانان، زندانیان آزادشده، زنان سرپرست خانوار و همچنین درمان 
بیماران نیازمند، با کمک های هموطنان نوع دوست و نیکوکار طراحی شده 
است. دامادی با اشــاره به افتخارات اخیر بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در عرصه بین المللی مانند کســب عنوان بهترین بانک ایران و سومین 
بانک جهان اســالم از موسسه بنکر )معتبرترین نهاد رتبه بندی بانک ها 
در دنیا(، کســب عنوان نخبه اقتصادی جهان اسالم به انتخاب سازمان 
همکاری اسالمی و استانی مانند افتتاح نخستین صندوق امانات بانک، 
حرکت این بانک در مسیر رشد و تعالی بانکداری اسالمی را بسیار ارزنده 

و پرشتاب عنوان کرد.

اصفهان - قاسم اسد : مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت:در 2۵ تصفیه خانه فاضالب ،ساالنه ۱۷2 میلیون متر مکعب پساپ تولید 
می شود این در حالیست که ظرفیت اسمی  تولید پساب  در تصفیه خانه های 

فاضالب در  استان اصفهان 2۸۳ میلیون متر مکعب در سال است.
مهندس هاشم امینی با اشاره به جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب در 
اصفهان  اعالم کرد: در حال حاضر  بیش از ۷2 درصد جمعیت استان تحت 
پوشش شــبکه فاضالب قرار دارند . که شامل ۳ میلیون ۶۶۶ هزار و ۹0 نفر 
می باشــد. درحالی که  هم اکنون بیش از ۹۶ درصد جمعیت شهر اصفهان 
تحت پوشش شــبکه فاضالب قرار دارند. وی در ادامه با بیان اینکه اصفهان، 
دومین استان صنعتی کشور محسوب می شود  و با توجه به محدودیت  منابع 
آبی اســتفاده از بازچرخانی آب  در  این استان بسیار  حائز اهمیت می باشد.
خاطر نشان ساخت: صنایع زیادی در استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند 
بطوریکه بیش از ۷0 درصد فوالد کشــور در اصفهان تولید می شود بنابراین 

استفاده از پساب در مصارف صنعتی در مصرف بهینه آب بسیار موثر است.
مهندس امینی با اشاره به انعقاد قرار داد بیع متقابل میان  شرکت آبفا استان 
اصفهان و فوالد مبارکه پیرامون ایجاد تاسیســات فاضالب در شهرستانهای 
مبارکه و لنجان در ازای پساب تخصیصی اعالم کرد: طی قراردادبیع متقابل  

میان شــرکت آبفا اصفهان و فوالد مبارکه مقرر گردید طی ۳0 ســال 2۷0 
میلیون متر مکعب پســاب شهرستان مبارکه و ۳۵ سال حدود ۳00 میلیون 
پساب شهرستان لنجان در اختیار شرکت  فوالد مبارکه قرار گیرد. مدیرعامل 
شــرکت آبفا اســتان اصفهان با اشــاره به  قرارداد تخصیص پساب به سایر 
واحدهای صنعتی در استان اظهار داشت:طی قراردادی مقرر شد ساالنه 2۷2 
لیتر در ثانیه پساب به شرکت ذوب آهن اصفهان اختصاص یابد و نیز  در طی  

یک سال 2۱0 لیتر در ثانیه پساب در اختیار پاالیشگاه قرارمی گیرد.

مهندس هاشم امینی افزود:اهمیت بازچرخانی آب در اصفهان با توجه رفع 
نیاز مصارف صنعتی وآبیاری  فضای سبز بسیار حائز اهمیت است هر چند که 
پســاب تولیدی در آبفا در اختیار آب منطقه ایی قرارمی گیرد که در بخش 
های کشــاورزی غیر مثمر و احیای محیط زیســت استفاده می  شود.   وی 
به چگونگی  ارتقاء کیفیت پســاب تولیدی پرداخت و بیان داشــت: در چند 
ســال اخیر با ارتقاء تجهیزات و با بهره منــدی از تکنولوژی نوین در تصفیه 
خانه های فاضالب در سطح استان توانستیم کیفیت  پساب تولیدی را بسیار 
ارتقاء دهیم . مهندس امینی به احداث  و ارتقا ء تجهیزات تصفیه خانه های 
فاضالب در ســطح استان اشاره کرد و عنوان نمود:در چند سال اخیر احداث 
و ارتقاء تجهیزات در  تصفیه خانه های  فاضالب در شهر های خوانسار، نجف 
آباد،هرند،سده و ورنامخواست ،نطنز، فریدونشهر ،بوئین و میاندشت ،زرین شهر 
،بهارســتان ،باغبهادران ،نایین،شاهین شهر ،سمیرم ،شهرضا،سپاهان شهرو 
تصفیه خانه فاضالب شــمال و جنوب  اصفهان در دســتور کار قرار گرفت . 
وی ادامه داد: هم اکنون  عملیات احداث  تصفیه خانه فاضالب در شهر های 
چادگان ،اژیه ،گلپایگان ،نطنز ،داران و بویین و میاندشــت در حال اجراءست  
مهندس امینی افزود: در ۹ سال اخیر عالوه بر احداث تصفیه خانه فاضالب در 
اقصی نقاط استان بیش از2۶00 کیلومتر شبکه فاضالب در استان اجراء شد.

ساری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی 
آب منطقه ای مازندران گردهمایی فصلی شــورای فرهنگی شرکت آب 
منطقه ای مازندران که با حضور حجت االســالم حســینی دبیر شورای 
فرهنگی مدیریت منابع آب ایران  ماه برگزار شد. حاج آقای حسینی انجام 
فعالیت های فرهنگی را یک فرصت دانســت و بر بهره گیری مناسب از 

آن تاکید کرد  
حجت االســالم حسینی دبیر شــورای فرهنگی مدیریت منابع آب با 
تقدیر از شــرکت آب منطقه ای مازندران گفت: جایگاه مسئولین حوزه 
ی آب جایگاه واالیی است. همانگونه که پیامبر اکرم می فرمایند: آب کلید 
مناجات با خداوند است و شما کلید مناجات با خداوند را در اختیار مردم 

قرار می دهید.
وی در ادامــه گفت: فعالیت های فرهنگی یک فرصت هســتند و این 
فرصت ها زمانی محقق خواهد شــد که مخاطب خود را بشناسیم و راه 
های بیان مطالب را بدانیم و این مهم نیازمند برنامه ریزی دقیق و مرتب 
سخت تر از ساختن یک سد است. اگر ما کار فرهنگی را بی هدف انجام و منسجمی است که باید داشته باشیم زیرا کار فرهنگی به مراتب بسیار 

دهیم قطعا کاری انجام نداده ایم . ایشان در پایان افزود: ما باید همواره در 
مسیر تقویت اعتماد مردم مان کوشا باشیم زیرا امروز این دشمن است که 
بنا را بر بی اعتماد کردن مردم نسبت به مسئولین کشور نهاده است و این 

موضوع به مراتب از بمب اتم هم خطرناک تر خواهد بود.
در این جلســه ابتدا آقای موسی نامدار رییس شورای فرهنگی شرکت 
آب منطقه ای مازندران ضمن تشریح فعالیت های بخش فرهنگی شرکت 
به فضیلت های قرآن و نماز و ضرورت بهره گیری آن در تمام اوقات زندگی 
به ویژه در محیط اداری و کاری پرداخت و افزود : وظایف و رسالت شرکت 
آب منطقه عمران و آبادانی اســت. حال اگر این مهم با نیت خدایی و در 
چارچوب ارزش های فرهنگی و دینی انجام نگیردماندگار نخواهد بود.و ما 

وظیفه داریم برای تعالی فرهنگی را در دستگاه مان تالش کنیم.
 در ادامه هریک از اعضای شــورای فرهنگی شــرکت و ائمه جماعات 
امورات تابعه با بر شــمردن محدودیت پیش روی فعالیت های فرهنگی 
، نقطه نظرات خود را در جهت توســعه و اثر بخشــی برنامه ها و فعالیت 
های فرهنگی بیان و تصمیماتی برای ارتقائ و بهبود فعالیت ها اتخاذ شد.

در دوازدهمین سالروز تاسیس بانک قرض الحسنه مهر مطرح شد
فرهنگ قرض الحسنه نماد کامل رونق تولید است 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:
تولید ساالنه 172 میلیون متر مکعب پساب دراستان  اصفهان

با حضور دبیر شورای فرهنگی مدیریت منابع آب ایران برگزار شد :
گردهمایی فصلی شورای فرهنگی شرکت آب منطقه ای مازندران

اهواز – شبنم قجاوند: یازدهمین و هفدهمین نمایشگاه مشترک ساخت 
تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان در محل دائمی نمایشگاه های استان 
خوزســتان در اهواز آغاز بکار کرد.  در آیین گشــایش این نمایشگاه غالمرضا 
شریعتی استاندار خوزستان، فرخ علیخانی معاون تولید شرکت ملی نفت ایران، 
احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، سید عبداله موسوی 
مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران و شماری از مدیران ارشد صنعت نفت و 
فعاالن صنایع نفت و حفاری حضور داشتند. بر این اساس 2۶0 شرکت فعال در 
عرصه ساخت قطعات و تجهیزات صنعت نفت و حفاری از استان  های خوزستان، 
تهران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، مرکزی، آذربایجان شرقی، چهارمحال و 
بختیاری و کرمانشــاه در این رویداد اقتصادی مشارکت دارند. در این نمایشگاه 
برنامه  های متعددی از جمله برگزاری نشست  های تخصصی و رونمایی از قطعات 
و تجهیزات ساخت داخل پیش بینی و بستر الزم برای هم  افزایی میان سازندگان 
و صنعتگران بخش خصوصی و شرکت  های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران 
فراهم شده است. همزمان با آغاز بکار یازدهمین و هفدهمین نمایشگاه مشترک 
ساخت تجهیزات صنعت نفت  و حفاری خوزستان شرکت ملی حفاری ایران از 

پنج تجهیز و ابزار کاربردی در عملیات حفاری و دو کتاب رونمایی کرد. در آیین 
رونمایی از این قطعات، تجهیزات، ابزار و کتاب ها مهندس فرخ علیخانی معاون 
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید، مهندس احمد محمدی مدیر 
عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مهندس سید عبداله موسوی مدیرعامل 
شرکت ملی حفاری ایران و شماری از مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران،  تولید 

کنندگان، ســازندگان و بازدید کنندگان حضور داشتند. این تجهیزات و ابزار در 
نتیجه هم افزایی و همکاری مستمر میان متخصصان  شرکت ملی حفاری ایران، 
مراکز علمی و پژوهشــی و شرکت های دانش بنیان تولید داخل شده  و نقش 
مهمی در فرآیند  عملیات حفاری و خدمات یکپارچه جانبی ایفا می کنند.  این 
تجهیزات و ابزار شامل  RTTS که  مجموعه ابزار درون چاهی است، یک نمونه 
الینر پمپ سیال از قطعات پر مصرف در پمپ های سیال، پکینگ المنت برای 
جلوگیری از فوران، پالسر مثبت که در عملیات حفاری افقی و جهت دار کاربرد 
دارد و سیســتم دیجیتال پمپ های سیال می باشند. همچنین در این مراسم  
کتاب کارنامه پژوهشی شرکت که از سوی مدیریت پژوهش،  فناوری و مهندسی 
ســاخت تهیه و به چاپ رسیده است و کتاب مسئولیت های اجتماعی در مورد 
خدمات عام المنفعه که توسط روابط عمومی انتشار یافته رونمایی شد. نمایشگاه 
صنعت نفت و حفاری خوزستان که با همکاری شرکت ملی نفت ایران، شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران و شرکت نمایشگاه های   
بین المللی خوزســتان برگزار شده است و تا روز دوشنبه )2۵ آذرماه( همه روزه 

از ساعت ۹ تا ۱۷ برای بازدید مراجعه  کنندگان دایر می باشد. )۱۳۹۸/۵۵2۳(

در محل دائمی نمایشگاه های استان خوزستان:

نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان گشایش یافت

تبریز - فالح: استاندار آذربایجان شرقی گفت: بنیاد فرهنگ، هنر و ادب 
آذربایجان محلی برای تمام دلســوزان آذربایجان است و همه هنردوستان و 

اهالی فرهنگ و ادب آذربایجان باید زیر چتر حمایتی این بنیاد قرار گیرند.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در مراســم تکریــم و معارفه هیأت مدیره و 
مدیرعامــل بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان، با قدردانی از اقدامات انجام 
یافتــه در این بنیاد، گفت: راه اندازی این بنیــاد یکی از مطالبات بحق مردم 
آذربایجان و از وعده های دکتر روحانی بود که محقق شده و فعالیت های بسیار 
ارزنده ای در زمینه شناساندن مفاخر، فرهنگ، هنر و ادبیات فولکلور آذربایجان 
انجام داده است. وی ابراز امیدواری کرد: هیأت مدیره و مدیرعامل جدید این 
بنیاد نیز با دقت، سالمت و قدرت در زمینه شناساندن هرچه بیشتر فرهنگ 

غنی آذربایجان تالش کند.
اســتاندار آذربایجان شــرقی، ایران مدرن را مدیون آذربایجان دانست و 
عنوان کرد: خطه آذربایجان در تمامی برهه های حساس کشور پیشتاز بوده 

و در تمامی عرصه های مهم سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خوش 
درخشیده اســت. وی از تبریز و آذربایجان به عنوان اسطوره تاریخ نام برد و 
گفت: مردم فهیم آذربایجان بارها نشــان داده اند که دلبسته ایران هستند و 
در قضایای اخیر هم مردم تبریز و آذربایجان، راه خود را از اغتشاش گران جدا 
کردند و با پیشــگامی خود یک حرکت عظیم ملی را برای حمایت از انقالب 
اسالمی و امنیت کشور به راه انداختند. پورمحمدی تأکید کرد: باید در جای 
جای آذربایجان شعار »ایران، ایران« سر بدهیم و برای شناساندن ظرفیت ها 
و مفاخر خود نیز تالش کنیم. وی با انتقاد از کسانی که به مدافعان فرهنگ، 
زبان و هنر آذربایجان اتهام های ناروا می زنند، گفت: ما باید سینه سپر کرده و از 
زبان، فرهنگ و هویت خود دفاع کنیم و اجازه ندهیم برخی افراد با طرح غلط 

مطالبات مردم آذربایجان، به فرهنگ ما ضربه بزنند.

اصحاب فرهنگ و هنر زیر چتر حمایتی بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان قرار گیرند

استاندار: ایران و آذربایجان اسطوره های تاریخ هستند

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد:
تیم فوتبال بانوان پاالیش گاز ایالم نمادی از توانمندی و پتانسیل ورزشی 

بانوان استان است
ایالم – هدی منصوری: مدیر عامل پاالیشگاه گاز ایالم با اشاره به اینکه تیم فوتبال بانوان پاالیش گاز ایالم نمادی از 
توانمندی و پتانسیل ورزشی بانوان استان است، گفت: تیم فوتبال بانوان پاالیش گاز ایالم بیش از ۱0 سال است که به طور 
مداوم در لیگ برتر قرار دارد و این نشان از پتانسیل ویژه بانوان ورزشکار استان در این رشته ورزشی است. به گزارش روابط 
عمومی، مهندس ” شهریار داری پور” در دیدار مدیرکل ورزش و جوانان استان که در محل تمرین تیم فوتبال بانوان در 
زمین چوار برگزار شد، افزود: قرار گرفتن این تیم در رده سوم جدول رده بندی این هفته از فصل مسابقات، نتیجه مدیریت 
و برنامه ریزی مناسب، کادر مربیگری توانمند، جوان گرایی و همدلی تیم است. وی اظهار داشت: انتظار می رود که با حمایت 
و همکاری ادراه کل ورزش و جوانان استان بتوان بستر مناسبی برای تمرینات تیم فراهم نمود تا در مسابقات باقی مانده این 
فصل از لیگ برتر، تیم با آرامش خاطر بیشتری بازی کند. وی ابراز امیدواری کرد با توجه جایگاه خوب تیم در جدول رده بندی این فصل، در کنار تجربه های گذشته 
و با حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان مسیر بهبود و تعالی تیم فراهم شود تا تیم فوتبال بانوان پاالیش گاز ایالم بتواند نماینده ایی الیق در لیگ برتر کشور بوده و 
در راستای اعتالی ورزش بانوان مشوق و الگویی مناسب برای دیگر بانوان ورزشکار در سطح استان باشد.  همچنین مدیرکل ورزش و جوانان استان در این دیدار گفت: 
اداره کل ورزش و جوانان از تیم های فوتبال بانوان، بیمه سالمت کبدی و تکواندو در استان حمایت ویژه می کند. “مظفر علی شائی” افزود: تیم هایی که عملکرد خوبی 
در مسابقات داشته باشند و معرف بهتری برای توانمندیهای استان باشند به یقین اداره کل ورزش و جوانان استان از آنها حمایت ویژه ای خواهد کرد. وی با بیان اینکه 
در شورای ورزش مشکالت، مسائل و مشوق های بانوان مورد بحث قرار می گیرد، اظهار داشت: بار فوتبال استان به دوش تیم بانوان پاالیش گاز ایالم است که انتظار می 
رود با درخشش در لیگ برتر، پیام رسان پتانسیل  ورزشی بانوان این استان در کشور و سطح ملی ورزش باشد. در پایان این دیدار به منظور حمایت، تشویق و باالبردن 

روحیه تیم، از سوی پاالیشگاه گاز ایالم و اداره کل ورزش و جوانان استان به بازیکنان و اعضای کادر تیم پاداش اهدا شد.

ایجاد بازارچه های عرضه میوه و تره بار در چندین نقطه از سطح شهر بوشهر
بوشهر-خبرنگار فرصت امروز: جلسه هیئت سرمایه گذاری شهرداری بندر بوشهر با حضور سیدنورالدین امیری 
شهردار ، روح اهلل نصرتی نائب رییس و رییس کمیسیون سرمایه گذاری شورا، علیرضا نوری مدیر سرمایه گذاری شهرداری 
و برخی از معاونین و مدیران شهرداری بندر بوشهر در سالن اجتماعات برگزار شد.  به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، امیری شهردار بندر بوشهر با عنوان اینکه جهت سهولت دسترسی خانواده ها 
به مکان های عرضه میوه و تره بار و همچنین ساماندهی دستفروشان و کاهش حجم ترافیک ، احداث بازارچه های عرضه میوه 
و تره بار در چندین نقطه از سطح شهر بوشهر در دستورکار قرار گرفته است ، خاطرنشان کرد: تمامی این بازارچه ها بر اساس 
گذربندی های موجود در طرح تفصیلی احداث می شوند که مهم ترین ویژگی آن دسترسی آسان شهروندان به این مکان ها 
می باشد.  وی در ادامه افزود: ایجاد سرویس بهداشتی، در نظر گرفتن پارکینگ برای خودروها، پیش بینی دسترسی ایمن برای عابران پیاده و جمع آوری دستفروشان 
مستقر در حاشیه خیابان ها از جمله مواردی است که همزمان با بررسی های کارشناسی در این طرح لحاظ شده است. روح اهلل نصرتی نائب رییس و رییس کمیسیون 
سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر بوشهر با تأکید بر تاثیر مثبت این بازارچه ها در کاهش هزینه های خرید و همچنین تردد روزانه شهروندان و ترافیک شهر، تصریح 
کرد: مکان هایی که از طرف مدیریت شهری برای احداث بازارچه های میوه و تره بار تصویب می شود ؛ عالوه بر ساماندهی دستفروشان آن نواحی و ارائه خدمات بهینه 
به شهروندان، موجب کاهش تردد های روزانه این عزیزان و در نتیجه کاهش هزینه های زندگی آنان خواهد شد. علیرضا نوری مدیر سرمایه گذاری شهرداری بندر 
بوشهرنیز به محل های مورد نظر برای ایجاد این بازارچه ها اشاره کرد و گفت: خیابان بهشت صادق ، خیابان آزادگان، خیابان ساحلی ، سه راهی ریشهر، بیست متری 
دواس، میدان آزادی)روبروی پارکینگ اتوبوسرانی( از جمله مناطقی هستند که برای ایجاد این بازارچه ها در نظر گرفته شده اند که از طریق طراحی و نصب سازه های 

سبک و ایجاد فضایی زیبا توسط معاونت عمرانی شهرداری بندر بوشهر انجام می شود تا پس از سیر مراحل اداری در اختیار متقاضیان دارای شرایط الزم قرار گیرد.

بازدید مدیرعامل گاز گلستان از مرکز نگهداری دختران بد سرپرست و بی 
سرپرست فخرآفرینان فردا گرگان

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: مهندس رحیمی  مدیرعامل گاز گلستان و هیئت همراه م  با حضور در مرکز نگهداری  دختران بدسرپرست و بی سرپرست 
موسسه خیریه فخرآفرینان فردا گرگان  بازدید نمودند.  به گزارش روابط عمومی دراین  دیدار صمیمانه  مدیرعامل  گاز گلستان ضمن ابراز خرسندی از افتخار دیدار 
بادختران بدسرپرست و بی سرپرست ، از متولیان مؤسسه خیریه به نیکی یاد کرد و افزود:ایجاد چنین مؤسساتی حرکتی پسندیده و شایسته ای  بوده که برکات زیادی را 
بهمراه دارد.وی افزود:ایجاد محیطی سالم وامن برای کودکان بی سرپرست می تواندامنیت آنها را تضمین نموده وزمینه زندگی بهترو مطلوبتری را برای آن ها فراهم نماید.

مهندس رحیمی در ادامه از مدیریت  این مجموعه خیریه به سبب حسن فعالیت و ارتباط خوب وموثربا کودکان بی سرپرست تقدیر نموده و از آنان و دختران ساکن 
در این موسسه به نحو شایسته ای تجلیل بعمل آوردند .دراین دیدار همچنین خانم عقیلی مسئول موسسه خیریه فخرآفرینان فردا گرگان  با  عرض خیر مقدم،گزارش 

مختصری  ازاهم برنامه ها  وفعالیت های این  موسسه  ارائه نموده و خواستار توجه بیشتر مسئولین و خیرین  به این مراکز شدند.

صادرات محصوالت شرکت رازیان به سراسر کشور
همدان – خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت رازیان گفت: از 20 سال پیش در زمینه تهیه و توزیع نهاده 
های کشاورزی و محصوالت کشاورزی در استان همدان فعالیت دارد و برای بسته بندی، برند سازی و توزیع محصوالت 
خود در داخل و  همچنین برای صادرات در سال ۹۵ اقدام به تأسیس شرکت باتیس آرتا، با برند رازیان نموده است. 
ایرج جعفری بیان کرد: این شرکت در زمینه بسته بندی انواع گیاهان دارویی، روغن های گیاهی،  دمنوشهای گیاهی 
و میوه ای بصورت تی بک هرمی، میوه های خشک ، چای پاکتی و تی بک فعالیت دارد . وی افزود: شرکت رازیان با 
دارا بودن نیروهای مجرب، آزمایشگاه مجهز،  پروانه بهداشتی از غذا و دارو، آماده همکاری با تمام ارگانها و فروشگاه 
های بزرگ و هتل ها است.  در ضمن این شرکت آماده مذاکره و عقد قرارداد با صادر کنندگان در زمینه محصوالت 

خود میباشد. از محصوالت شرکت رازیان از طریق سایت http://www.batisarta.com دیدن فرمایید.

 بازدید تیم مدیریتی نوسازی مدارس از پروژه های منطقه پلدختر
لرستان – خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان : مهندس حیدری 
مدیر کل نوسازی مدارس استان بهمراه بهاروند معاون اجرایی و نظارت ، حجازی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی ، بیرانوند 
معاونت فنی ، خرم آبادی معاونت مشارکتهای مردمی و آقایان غفوری و کرمی کارشناسان سازه و مشارکتهای مردمی از 
روند ساخت پروژه های مناطق سیل زده پلدختر بازدید کردند . این بازدید بمنظور رفع موانع احتمالی و تسریع در اجرای 
هرچه بهتر مدارس صورت گرفته است .  شایان ذکر است ؛ با توجه به حجم باالی پروژه های نوسازی مدارس و دغدغه ویژه 
تیم مدیریتی و کارکنان نوسازی مدارس ، بصورت مستمر و بدون وقفه ، حتی در روزهای تعطیل ، بازدیدها بمنظور رفع 

کمبودهای آموزشی و به مثابه آن ایجاد عدالت آموزشی ادامه دارد .

توسط امور آب وفاضالب شهرستان شازند عملیالت غالف گذاري بر روي 
خط انتقال شهر شهباز

اراک – مینو رســتمی: همزمان با  اجراي پروژه خط دوم جاده شهباز به قورچي باشي توسط اداره را ه 
وشهرســازي، امور آب وفاضالب  شهرستان شازند به منظور حفاظت از تاسیسات خود اقدام به انجام عملیات 
غالف گذاري برروي خط انتقال آب این منطقه نمود. به گزارش روابط عمومي شــرکت آب وفاضالب اســتان 
مرکزي مهندس ســید عابد مصطفوي مدیر امور آب وفاضالب شهرستان شازند اظهار داشت : باتوجه به قرار 
گرفتن خط انتقال آب محله بازنه شهر شهباز در مسیر اجراي  پروژه اداره راه وشهر سازي شهرستان شازند ، 
اداره بهره برداري آب امور آب وفاضالب این شهرستان ، اقدام به عملیات غالف گذاري بر روي لوله انتقال آب 

درحال عبور از زیر جاده در حال ساخت نمود.

گاز؛ تامین کننده 75 درصد انرژی استان گیالن 
رشت- مهناز نوبری:  در جهت اجرای پروژه حذف صورتحساب کاغذی گاز در مدت کمتر از ۴ ماه توانسته است، اطالعات بالغ بر ۹00 هزار مشترک خود را 
دریافت نماید.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن گفت: شرکت گاز در نیمه اول سال کلیه ایستگاه ها و تاسیسات گاز را مورد سرویس و تعمیر قرار می دهد تا در 
فصل سرما هیچگونه خللی در روند گازرسانی به مشترکین استان و بویژه مشترکین خانگی به وجود نیاید.مهندس اکبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون متاسفانه 
۱0 نفر از مشترکین گاز در استان گیالن بر اثر حوادث مرتبط با گاز طبیعی خود را از دست داده اند، از این رو از کلیه مصرف کنندگان گاز تقاضا مندم تا با رعایت 
هرچه بیشتر نکات ایمنی، زمستانی امن و آرام را در کنار خانواده سپری نمایند. وی افزود: شرکت گاز استان گیالن در راستای اشاعه فرهنگ مصرف بهینه و ایمن 
گاز طبیعی طرح های فرهنگی متنوعی مانند سفیران انرژی را در سطح جامعه بویژه مدارس به انجام رسانده و امسال نیز همانند سال های گذشته با هدف نهادینه 
کردن فرهنگ مصرف و کاهش حوادث تفاهم نامه اجرایی با اداره کل آموزش و پرورش استان به امضا رسانده است..مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به 
حذف صورتحساب کاغذی گاز گفت: خوشبختانه از شهریورماه امسال با فراهم نمودن زیرساخت های ممکن و همراهی صدا وسیما، اقدام به جمع آوری اطالعات 
مشترکین عزیز نمودیم و هم اکنون پس از گذشت کمتر از ۴ ماه توانسته ایم اطالعات بالغ بر ۹00 هزار مشترک )حدود ۸۵ درصد کل مشترکین( را جمع آوری 
نماییم.مهندس اکبر با بیان این موضوع که در سال جاری 2۵ هزار مترمکعب بر ساعت جایگزینی گاز طبیعی در استان انجام شده است، اظهار داشت: هم اکنون 
شرکت گاز ۷۵ درصد انرژی گیالن را تامین می نماید و این مهم نشان دهنده نقش بی بدیل گاز در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه و آبادانی استان می 
باشد.وی در خصوص گازرسانی به صنایع گفت: این شرکت با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و معاونت اقتصادی استانداری گیالن نسبت به شناسایی 
صنایع فاقد گاز اقدام نموده و برنامه ریزی الزم جهت گازرسانی به آنها را به انجام می رساند.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان اینکه مصرف جایگاه های 
CNG در حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: هم اکنون همه جایگاه های CNG استان در سرویس قرار داشته و در حال ارائه خدمات به ناوگان 
حمل و نقل می باشند.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان ضمن تاکید بر رعایت دمای آسایش )۱۸ الی 2۱ درجه( توسط مشترکین محترم، بار دیگر از 

همه مشترکین گاز درخواست نمود تا با رعایت مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی فصل سرما را بدون حادثه سپری نمایند.
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معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری در جمع اعضای فرهنگس��تان علوم، 
از اهمی��ت فناوری ه��ای نرم و علوم انس��انی در توس��عه اقتص��اد دانش بنیان و 
ضرورت ه��ای رونق زیس��ت بوم کارآفرین��ی و نوآوری به مدد توس��عه خالقانه و 

محصول محور این حوزه گفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ صبح ۲۱ آذرماه فرهنگستان 

علوم میزبان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری شد.
س��تاری در این نشست که با حضور جمعی از اعضای این فرهنگستان برگزار 
ش��د، گزارشی از وضعیت زیست بوم کارآفرینی و نوآوری، جایگاه کسب وکارهای 

دانش بنیان و استارت آپی و دورنمای این زیست بوم ارائه کرد.
رئیس س��تاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان با بیان اینکه حمایت زیرساختی 
و فرهنگی از رونق زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری، رسالت مهم همه بخش های 
تصمیم گیر و اثرگذار جامعه اس��ت، عنوان کرد: در راه رونق این زیس��ت بوم گام  
برداش��ته ایم که ماحص��ل این حرک��ت، در رونق کس��ب وکارهای دانش بنیان و 

استارت آپی مشهود است.
علوم انسانی و اقتصاد دانش بنیان

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری با بیان اینکه نق��ش و اهمیت علوم 
انس��انی و حوزه ه��ای تولید محت��وا در اقتص��اد دانش بنیان، انکارناپذیر اس��ت، 
افزود: گس��تره و نفوذعلوم انس��انی را در نگارش کتاب خالصه نمی شود و باید با 
حمای��ت از نوآوری های این حوزه مه��م و راهبردی، از مصرف کننده صرف بودن 
فرآورده های علوم انس��انی و فرهنگی کش��ورهای غیر رها ش��ویم؛  شرکت های 
دانش بنیان در خط مقدم میدان مبارزه با هجمه محصوالت فرهنگی و محتوایی 
بیگانه قرار دارند و باید تمام قد و مس��ئوالنه از ایجاد کس��ب وکارهای خالق که 
منج��ر به خلق محتوا یا محصول می ش��ود حمایت کنیم تا پی��روز میدان تهاج 

فرهنگی و اقتصادی باشیم.
وی ادامه داد: تجاری س��ازی علوم انسانی حوزه گس��ترده ای است که اقتصاد 
دانش بنیان، ظفرمندی و پایداری اش را در رونق این حوزه می بیند. ظرفیت های 
نهفت��ه بس��یاری برای برتری در علوم انس��انی برخورداری��م از جمله اینکه زبان 
فارس��ی نهمین زبان پرشمار اینترنت به شمار می رود؛ استارت آپ های موفقی در 
حوزه تولید محتوا داریم که به خوبی و درستی از این ظرفیت های خارق العاده در 

جهت توسعه فرهنگ، اشتغال و خلق ارزش افزوده بهره برده اند.
س��تاری از فروش 90هزار میلیارد تومانی بیش از ۴۷00 ش��رکت دانش بنیان 

را یکی از دس��تاوردهای این زیس��ت بوم برای کشور دانست و گفت: شرکت های 
دانش بنی��ان و اس��تارت آپ ها هر روز با محصول یا خدم��ت دانش بنیان جدید و 
خالقان��ه ای که ارائه می کنند، هوای ت��ازه ای در جامعه می دمند. همین خدمات 
باعث شده کیفیت زندگی بهبود یابد و ضمن خلق ارزش افزوده، اشتغال نیروی 

انسانی جوان ممکن شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، از بیش از نیم میلیون متر مربع فضای 
نوآوری، با بیش از 3۴9 مرکز رش��د و نوآوری به کمک بخش خصوصی گفت و 
ادامه داد: با تالش هایی که برای رونق زیس��ت ب��وم کارآفرینی و نوآوری صورت 
گرفت، باز ش��دن فضای ایده پردازی و کار نوآورانه، جهش��ی قابل توجه داش��ت. 
بیش از 3۴9 مرکز رش��د و نوآوری به کمک بخش خصوصی ایجاد ش��ده است، 
ضمن اینکه با جذب بیش از ۱۴00 دانش آموخته برجسته از یکصد دانشگاه برتر 

دنیا، کسب و کارهای استارت آپی رونق گرفته اند.
ستاری همچنین از رونق گفتمان سرمایه گذاری خطرپذیر و توسعه ناحیه های 
ن��وآوری اش��اره ک��رد و گفت: پهنه ه��ای نوآوری در س��اختن آینده ش��هرها و 
حرکت ش��ان به سوی خالق و نوآور ش��دن، نقش مهمی ایفا می کنند؛ بر همین 

اساس، حمایت از ایجاد ناحیه های نوآوری در شهرها را در اولویت قرار دادیم.
دانشگاه ها و نوآوری

وی با بیان اینکه نهال نوآوری و توسعه مندی از زمین دانشگاه ها بارور می شود، 
افزود: ناحیه نوآوری ش��ریف، نمونه ای موفق و کارآمد از این ناحیه ها به ش��مار 
م��ی رود ک��ه در حال حاضر، مجموعه ای موفق اس��ت از 500 ش��رکت و 3۲00 
نیروی انس��انی دانش آموخته و خالق. همچنین 5پژوهش��کده و مرکز تحقیقاتی 
دولتی، یک هاب نوآور، 5 مرکز نوآوری و ۷ شتابدهنده و 5 برج فناوری در این 

ناحیه نوآوری مشغول فعالیت هستند یا به زودی ایجاد می شوند.
وی با بیان اینکه با رخ نمایی اقتصاد دانش بنیان، نگرش سنتی در حوزه تأمین 
مالی کس��ب و کارها جای خود را به  گفتمان تازه ای تحت عنوان سرمایه گذاری 
خطرپذیر داده اس��ت، اظهار کرد: تالش کردیم گفتمان این نوع س��رمایه گذاری 
را توس��عه و در می��ان نهادها و افراد س��رمایه گذار ترویج کنیم. س��رمایه گذاری 
خطرپذی��ر اکنون از م��رز ۱000 میلیارد تومان فراتر رفت��ه و همچنین بیش از 
۱۲500 میلی��ارد تومان تس��هیالت از نظ��ام بانکی، به زیس��ت بوم کارآفرینی و 

نوآوری ارائه شده است.
س��تاری با اش��اره به ایجاد کارخانه های نوآوری در پایتخت و دیگر شهرها به 

مثابه الگوی جدیدی رونق کسب وکارهای نوآور یاد کرد و گفت: باید از الگوهای 
پیش��ین توسعه علمی، به سمت بازسازی بافت های فرسوده و تبدیل این اماکن، 
ب��ه کارخانه نوآوری و س��پس به ایج��اد پهنه های نوآوری ک��وچ کنیم. کارخانه 
ن��وآوری آزادی با ظرفیتی برای اش��تغال 3500 نیروی انس��انی خالق، نمونه ای 

موفق از این الگو به شمار می رود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره ب��ه افزایش تعداد پتنت های 
ثبت شده بین المللی گفت و ادامه داد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
ت��ا 90درصد از هزینه ثبت پتنت خارجی را حمای��ت می کند و اتفاق خوبی که 
در ثبت پتنت ها ش��اهد هستیم، حضور ش��رکت های بخش خصوصی و تسهیل 

این کار است.
وی همچنی��ن ایج��اد ش��بکه گس��ترده و یکپارچ��ه ای از خدم��ات 
آزمایشگاهی به کمک شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی را گامی 
دیگر در راس��تا توس��عه علمی و فناوری عنوان ک��رد و گفت: ما مرزها 
را در حوزه آزمایش��گاهی شکس��ته ایم به طوری که بیش از 3۸ اس��تاد 
دانش��گاه، دانش��جوی دکترا، عضو بنیاد ملی نخبگان و س��رآمد علمی، 
بدون محدودیت از ۱۲هزار تجهیز آزمایشگاهی ارائه شده بر بستر شبکه 
آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علم��ی، با تخفیف و بدون 

محدودیت استفاده می کنند.
س��تاری، اس��تارت آپ ها را در تفکر اقتصاد دانش  بنیان، تامین کننده 
نیروی انس��انی  زیس��ت بوم نوآوری و کارآفرینی قلم��داد کرد و گفت: 
اس��تارت آپ ها، زمینه ساز رونق کسب و کارهای دانش بنیان می شوند. 
بس��یاری از کس��ب و کارهای اس��تارت آ پی، اکنون به دست نخبگان و 
المپیادی های این کش��ور اداره می ش��ود و شکست در اندیشه جوانان 
خالق و اس��تارت آپی، فرصتی برای آموختن و شروعی دوباره است. باید 

انتخاب کنیم که اداره و توسعه کشور را به دست این افراد بسپاریم.
تکامل زیست بوم حوزه دارویی و بیوتکنولوژی

معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری با بیان این که زیس��ت بوم کارآفرینی 
و نوآوری حوزه زیس��ت فناوری و دارویی، به بلوغ و تکامل رس��یده و این حوزه 
به مدد ش��رکت های دانش بنیان صاحب صنعت اس��ت، افزود: شرکت های دانش 
بنیانی در این حوزه فعالیت دارند که با درآمدهای هزاران میلیارد تومانی، زمینه 
جذب و ماندگاری استعدادهای برتر حوزه دارو را فراهم کرده اند؛ همچنین برای 

تأمین بخش های دارای وابس��تگی فرآورده های دارویی و غذایی، به کمک همین 
شرکت ها برنامه ریزی کرده ایم.

وی افزود: در دورنمای زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری تا سال ۱۴00 بیش از 
۱0هزار استارت آپ و جذب بیش از ۲هزار فارغ التحصیل از برترین دانشگاه های 

جهان پیش بینی شده است.
س��تاری با اش��اره به جایگاه روبه رشد این زیس��ت بوم گفت: بر مبنای مولفه 
های ارائه ش��ده در گزارش شاخص های جهانی نوآوری جایگاه بسیار در حرکت 
به س��وی ایجاد زیست بوم نوآوری داریم، به طوری که از رتبه ۱۲۱ به ۶۱ جهش 
داشته ایم؛ این واقعیت نشان می دهد زیست بوم نوآوری ایران، به تدریج خودش 

را پیدا کرده است و به جلو پیش می رود.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به اینکه در حوزه بازگشت نخبگان 
زیرس��اخت مناسبی برای حضور استعدادهای برتر و نخبه ها فراهم شده 
اس��ت، افزود: به این طریق، انتقال تجربه و دانش اس��تعدادهای برتر و 
نخبه ها تسهیل شد. تعداد زیادی از این افراد در پژوهشگاه ها، پروژه های 
فناورانه کشور فعال هستند؛ انگیزه بخش تعداد قابل توجهی از این افراد 
برای بازگش��ت به کش��ور،  کس��ب و کارهای دانش بنیان و استارت آپی 
اس��ت که خودش��ان به راه می اندازند و می توانند راهبر و هدایتگر دیگر 

استارت آپ ها باشند.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری، با تأکید بر اینکه می بایس��ت س��ایه 
س��نگین نفرین منابع ب��ا اصالح فرهنگ و تفکر عمومی با گذار از  خام فروش��ی 
و منبع محوری به تمرکز بر خالقیت نیروی انس��انی کم ش��ود، افزود: این کار به 
زیس��ت بومی نیاز دارد که یکی از پایه هایش نیروی انس��انی اس��ت. وقتی پایه 
اقتص��اد از منابع زیرزمینی به منابع انس��انی تغییر پیدا کند، ارزش تولید علم و 

دانشگاه بازشناخته می شود.
در ادام��ه، جمع��ی از اعضای فرهنگس��تان علوم دیدگاه های خ��ود را درباره 
چگونگی تعامل میان معاونت علمی و فناوری و فرهنگس��تان علوم برای حمایت 
از زیس��ت بوم دانش بنیان، س��ازوکارهای پیشرفت کش��ور به کمک تولید علم 

مطرح کردند.
ضرورت گذار از نفت محوری و خام فروشی، توجه به فرصت های بازار سرمایه 
و ض��رورت هم افزای��ی و تغییر رویه در تولید مقاالت با رویکرد نس��بت به ثبت 

پتنت  و تولید محصول، از مباحثی بود که در این نشست مطرح شد.

سورنا ستاری در فرهنگستان علوم:

اقتصاد دانش بنیان بر مدار نوآوری های علوم انسانی حرکت می کند
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چه بخواهیم و چه نخواهیم مجبوریم بپذیریم که برای تولید محتوای مورد پسند 
جامعه می بایس��ت توج��ه ویژه ای به ذائقه بازیگ��وش، کودک مأبانه و راحت طلب آن 
داش��ت و متاس��فانه خروج از این مدار، محصوالِت اجتماعی ما، از هنر و بیان گرفته 
ت��ا کس��ب و کار و تبلیغ و برند را به کتاب های خاک گرفت��ه گنجه ها پیوند خواهد 
زد. با ما همراه باش��ید و یادداشت امین کنزی]۱[، یکی از فعاالن حوزه کسب و کار 

را در این باره بخوانید.
در یک بعدازظهر بارانی تهران و هیاهوی سیل ویرانگری که کشور را درمی نوردد، 
دلم خواس��ت پس از سال ها به س��یاق نوجوانی و اوان جوانی، ورقی بر تاریخ ادبیات 
فارس��ی و آثار درخش��ان آن بزنم و نگاهی بر آثار برگزیده شاعران تاریخ ساز کشورم 
داشته باشم. تاسفبار است که هیوالِی مهیب کسب و کار آنچنان وجودم را به اسارت 
گرفته که سال هاس��ت چنین عملی برای��م در ردیف بیهوده ترین کارها قرار گرفته و 
مدت هاست اگر مجالی هم در این انبوِه گرفتاری های شغلی به دست آورده ام، آن را 

مجدانه صرف مطالعه و تمرین در حوزه مدیریت و موفقیت کرده ام.
به قصیده توفنده سیف فرغانی که آن را هنگام حمله مغوالن سروده می رسم:

ه���م م����رگ ب���ر ج��هان ش�����ما نی���ز بگذرد *** هم رونق زمان ش��ما 
نیز بگذرد

آب اج�����ل ک���ه ه�س����ت گل��وگ��یر خاص و ع��ام *** بر حلق و بر دهان 
شما نیز بگذرد

ای ت��ی����غ���ت��ان چ�و ن��ی��زه ب���رای س��ت�م دراز *** این تیزی ِس��نان 
شما نیز بگذرد

چ�ون داد ع���ادل�ان به ج�هان در، بقا نکرد *** بیداد ظالمان شما نیز بگذرد
در مملکت چو ُغّرش شیران گذشت و رفت *** این عوعو سگان شما نیز بگذرد

 و این بخش از مثنوی موالنا که می گوید:
حق تعالی گر سماوات آفرید *** از برای دفع حاجات آفرید
هر کجا دردی، دوا آنجا رود *** هر کجا فقری، نوا آنجا رود

هر کجا مشکل، جواب آنجا رود *** هر کجا کشتیست، آب آنجا رود
آب کم جو تشنگی آور بدست *** تا بجوشد آبت از باال و پست

 همزمان در اتاق مجاور صدای فرزند بزرگ ترم را می شنوم که با برادر کوچکترش 
در رابط��ه با جدول ض��رب کلنجار می رود و از این عبارت مرس��وم بهره می برد: هف 
هلشتا...؟ مس��أله ای برایم جالب می شود و پرسشی ذهنم را تسخیر می کند. صفحه 
کتاب را با انگشت اشاره نگه می دارم و کتاب را روی قفسه سینه می گذارم و به سقف 

کم نور شده  اتاق خیره می شوم.
چطور می شود که یک عبارت بی معنا که هیچ سلیقه  توسعه یافته ای در تولید آن 
به کار گرفته نش��ده، اینطور نسل به نسل و سینه به سینه منتقل می شود؟ خیلی نادر 
افرادی هس��تند که ممکن اس��ت آن  را در همه الیه های مغز و حافظه کوتاه مدت و 
بلندمدت خود نداشته باشند. برعکس اگر در مورد هر یک از ابیات مزبور با آن همه 
غنای اندیش��ه و هنر، پرسش��ی در جامعه مطرح و معمایی برای تکمیل یک مصرع 
و حتی یک کلمه آن س��اخته ش��ود، مطمئنا برای شمردن درصد پاسخ های درست 

نیازی به خسته کردن انگشتان دو دست هم نخواهد بود.

البد آن یکی چیزی دارد که این یکی ندارد. حتما آن یکی به نیازی پاسخ می دهد 
که این یکی نمی دهد. این همه اختالف آماری پایدار در طول دهه ها و شاید صده ها 
تصادفی که نمی شود. در کلنجار ذهنِی مسأله به موضوعاتی می رسم که نمی دانم آ ن 

 را »عارضه« بنامم یا »علت«! اما هرچه هست واقعیت حادث شده است.
هم��ه انتخاب ه��ای ما محصول ارزش ها]۲[س��ت. ارزش هایی که می تواند منش��أ 
زیس��تی یا اجتماعی داش��ته باش��د و یا نتیجه انگاره ها و نگرش های فردی انسان از 
زندگی باش��د. تردیدی نیست که انسان های خردمند ]3[ امروزی در کشمکش بین 
ای��ن نیروهاِی متفاوت قدرتمند، کمتر و بیش��تر درگیرند و برن��ده  انتخاب، نیرویی 

است که بر روان آدمی تسلط بیشتری دارد. بررسی 
این کش��مکش نیروهای متضاد در نرم افزار زیستی 
انس��ان، موج��ب ایج��اد طبقه بندی ه��ای متفاوتی 
توس��ط دانش��مندان حوزه روانکاوی، روانشناس��ی، 
انسان شناسی و ایجاد مفاهیم متفاوتی از جمله نهاد، 
خود و فراخود، هوشیار و نیمه هوشیار و ناهوشیار]۴[ 
کودک و والد و بالغ ]5[ و . . . شده است اما به نظر 
می رس��د ثمره جس��می آن، وجود حداقل سه مرکز 
فرماندهی در مغز انس��ان باش��د. مغز خزندگان ]۶[ 
که خالصه فعالیتش اداره امور حیاتی بدن و اعضای 
آن اس��ت، مغ��ز میانی یا سیس��تم لیمبیک ]۷[ که 
احساسات، عواطف و ترس های  ما را کنترل می کند 
و غش��ای بیرونی مغز یا نئوکورتک��س ]۸[ که الیه 
تمدن بش��ری اس��ت و آنچه م��ا اندیش��ه می نامیم 
هدایت می کند.  خالصه حرفش این اس��ت که »ای 
برادر تو همان اندیش��ه ای ]9[« درحالی که این طور 

نیس��ت. بررس��ی تکوین زیستی انسان در طول ۷0 هزار س��الی که از پیدایش نسل 
کنونی بش��ر می گذرد، موضوعی جذاب و مورد تمرکز زیست شناس��ان در دهه های 
اخیر بوده اس��ت اما آنچه به موضوع گفت وگوی ما مربوط می ش��ود، تا حد زیادی، 

جدال بین مغز احساسی و مغز منطقی ما است.
هرچند مغز منطقی، پرس��ر و صداتر و پرهیاهوتر از س��ایر قسمت های آن است و 
طبیعی اس��ت که، تأثیرات آن را به عنوان مالک خرد و کالم بیش��تر درک می کنیم، 
اما بررس��ی های اخیر حوزه نوروسانیس]۱0[ به صورت علمی به اثبات رسانده است 
که اغلب انتخاب های ما تحت تأثیر مس��تقیم سیس��تم میانِی مغ��ز، قرار دارد و این 
سیس��تم است که  از طریق ترشحات بیوشیمیایی،]۱۱[عملکردهای مغز منطقی ما 
را نیز تا حدود زیادی تحت تأثیر می گذارد. با این وصف عجیب نیس��ت که سیستم 
آسایش طلب لیمبیک که وظیفه آن  در طول تاریخ مدیریت امنیت و آسایش انسان 
بوده اس��ت، »هف هلش��تا« را با جدیت بیشتری انتخاب می کند چون بامزه است  و 
به ارزِش شوخ طبعی ما کمک می کند. چون کاربردی در مدیریت حافظه دارد و به 
یاد س��پردن جدول ضرب را تس��هیل می کند و چون درک آن آسان است حتی اگر 
فاقد هرگونه معنای مشخص باشد. نتایج این راحت طلبی را در پدیده های اجتماعی 

به وفور می توان یافت.
فوتبال��ی که توجه��ات و عالقه مندی ها، معطوف بازیکنان ب��ه اصطالح دریبل زن 
و خوش تکنیک می ش��ود و اعتنایی به پیچیدگی های عملکرد تیمی و س��ایر وجوه 
نمی ش��ود، در رونق کسب و کار مش��اوران مدیریت و موفقیتی که اراجیف بی پایه و 
اس��اس را تحویل خریداران ساده انگار می دهند و با س��اختن رویاهای رنگی، کرور 
کرور مخاطب را به دنبال خود می کش��ند که حتی زندگی روزمره و ش��یوه صبحانه 
خوردن آنها را به تماش��ا بنش��ینند و در مقابل آن اس��تادان و اندیش��مندان عزلت 
گزیده ای که متحیرند چرا حرف حس��اب آنها خریداری ندارد و سینمایی گیشه که 
بخش اعظم دارایی های این حوزه را هورت می کشد 
)هرچند وضع سینما در این خصوص اندکی بهتر از 
باقی امور است(، همه مثال هایی آشنا و تجربه شده 
است که از دید خوانندگان خردورز پوشیده نیست.

اما در عین حال اینطور نیس��ت که عرصه زندگی 
جوالنگاه ترکت��ازی بخِش بازیگ��وش و راحت طلب 
وجود ما باش��د. بلکه آنچه تمدن انس��انی را ش��کل 
می دهد و رفته رفته خود را بر تصمیمات استراتژیک 
بش��ر حاکم می سازد، بخش خردورزانه وجود ماست 
و آن اس��ت ک��ه حتی اگ��ر در کوتاه م��دت مغلوِب 
پرخاش و جس��ارت نظام احساسی ما باشد، در بلند 
مدت در حال ش��کل دهی سرنوش��ت جامعه انسانی 
اس��ت و ش��اید بتوان میزان خ��ردورزی جامعه در 
س��طوح مختلف آن و در اموِر متفاوت را عمیق ترین 
شاخص برای توسعه یافتگی آن قلمداد کرد، بنابراین 
کم توجه��ی این بخش نیز آس��یب های بلندمدتی بر 

پیکره سیستم اجتماعی و نمو و تعالی آن خواهد داشت.
جری��ان منازعه بین این نیروها آنقدر جدی اس��ت که ب��ه یکی از مولفه های مهِم 
گردِش جهِت دینامیس��ِم سیستِم اجتماع بدل گشته اس��ت. عده ای خودآگاهانه یا 
ناخودآگاهانه در پی استفاده از نظام احساسی و راحت طلب دیگران و بهره برداری از 
آن به عنوان پایه توس��عه اجتماعی خود و جلب توجهات و منابع اجتماعی به سوی 
خود هس��تند و گروه دیگر نیز بر طبِل خردورزی و بس��ط اندیشه و فرهنگ حتی به 
قیمت از دس��ت دادن قدرت و امکانات اجتماعی خود می کوبند. اثرات این تقابل در 
ایجاد جریانات معیوبی مانند ش��ارالتانیزم، پوپولیس��م و از سوی دیگر افسردگی در 
جامعه ما قابل مشاهده است و شاید بخش مهمی از ریشه های مشکالت روانی وسیع 

و مورد اشاره وزیر محترم بهداشت را شکل می دهد. ]۱۲[
راهکار کالس��یک حل این معضل )که دس��ت کارگردانان و برنامه ریزان فرهنگی 
کشور را می بوسد( ایجاد نهادهای کاردان و مورد اعتماِد عمومی جامعه در حوزه های 
متفاوت است. به گونه ای که در مواردی که بخش هایی از جامعه حتی قادر به درک 
جزییات امور نباش��ند، چیرگِی ق��درِت اعتماد، بتواند آنها را به س��وی انتخاب های 
عمیق تر س��وق بدهد. به عنوان مثال اگر اس��تاد ش��جریان در جایگاه اظهار نظر در 

خصوص قابلیت های یک خواننده باشد، بخش زیادی از جامعه به این انتخاب اعتماد 
ک��رده و از آن پی��روی می نمایند چرا که به کاردانی ایش��ان اعتقاد و به س��المت او 
اعتم��اد دارند. در چنین حالتی ذائقه فرهنگی-فک��ری جامعه به تدریج و در خالل 
تجربه تغییر خواهد کرد و قدرت درک اجتماع به راحت طلبِی آن فائق خواهد آمد.

ام��ا در کوتاه مدت چه بخواهیم و چ��ه نخواهیم مجبوریم بپذیریم که برای تولید 
محتوای مورد پسند جامعه می بایست توجه ویژه ای به ذائقه بازیگوش، کودک مأبانه 
و راحت طلب آن داش��ت و متاس��فانه خروج از این مدار، محصوالِت اجتماعی ما، از 
هنر و بیان گرفته تا کسب و کار و تبلیغ و برند را به کتاب های خاک گرفته گنجه ها 
پیوند خواهد زد و باید خودمان و اخالف مان منتظر بمانیم که شاید دستی از آستین 

برآید و مکاشفه ای مالطفت آمیز در احوال ما به خرج دهد.
ش��اید تنها راهی که مانع ظلم به خود و ظلم به جامعه باش��د، یکی به نعل و یکی 
به میخ زدن باشد و شاید هم همزمان به هر دو. نمی دانم. اما آنچه بر نگارنده روشن 
اس��ت اینکه چه بر ما مطلوب باش��د چه خیر، مانند گرگ و میش فضای اکنون این 

اتاق، رنگ واقعی کنونی جامعه ما چنین است. آری اینچنین است برادر:
»هف هلشتا، پلنگ و شیش تا«

پی نوشت:
#mba_dental_ir : ۱. اینستاگرام

Value .۲: مفه��وم ارزش از دی��دگاه اجتماع��ی به دیدگاه های��ی برمی گردد که 
اف��راد، خود و دیگران را برمبنای آن قضاوت می کنند و هدف های انس��ان را ش��کل 
می دهند. ب��رای توصیف کامل این مفهوم به کتاب »آناتومی جامعه« نوش��ته دکتر 

فرمرز رفیع پور مراجعه کنید.
3. انس��ان خردمند: عنوان به کار گرفته شده در نامیدن نسل کنونی بشر، توسط 

یووال نوح هراری در کتابی با همین نام
۴. اساس نظریه فروید، پایه گذار علم روانکاوی

5.اساس نظریه اریک برن، پایه گذار نظریه تحلیل رفتار متقابل
brain stem .۶ یا ساقه مغز

limbic system .۷
Neo Cortex .۸

9. »ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای«،  موالنا،  مثنوی 
معنوی

Neuroscience .۱0 )نوروس��اینس(: دانش بین رش��ته ای از آناتومی سیستم 
عصبی، بیولوژی سیس��تم عصبی، روانشناس��ی و روانپزش��کی براساس تکنیک های 
تصویرب��رداری از مغزمانن��د الکتروانس��فالوگرافی به چگونگی عملک��رد مغز در امور 

متفاوت می پردازد.
۱۱. گردش ناقل های ش��یمیایی در مغز مانند دوپامین و سروتونین که بخش های 

متفاوت مغز و تصمیم گیری آن را هدایت می کنند.
۱۲. وزیر بهداش��ت: »ایران یکی از جوامع افس��رده دنیاست« ، جامعه خبری الف 

۲5 ، اسفند ۱39۷
ucan :منبع

تولید محتوای موردپسند جامعه
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چرا عادت های محدودکننده بزرگترین عامل شکست محسوب می شوند 

بدون شک فکر کردن در رابطه با اتفاقات تلخ، برای هر فردی دشوار خواهد بود، با این حال عدم بررسی این موضوع، باعث خواهد شد تا 
امکان پیشرفت از شما سلب شود. به همین خاطر یک بار برای همیشه ضروری است تا دلیل ناموفق بودن در زندگی را بیابیم. در این رابطه 
توجه داشته باشید که عدم موفقیت، صرفا به معنای قرار داشتن در سخت ترین شرایط ممکن نبوده و این امر که در بهترین شرایط ممکن 
نباشید نیز نوعی شکست محسوب می شود. در این رابطه توجه داشته باشید که زندگی در جهان، فرصت کوتاهی برای زندگی محسوب 
می شود. تحت این شرایط، نرسیدن به رویاها، تصمیمی غیرمنطقی خواهد بود. اگرچه ممکن است موفقیت را شانسی برای افراد مشخص 
تلقی کنید، با این حال با نگاهی به اکثر موفق-ترین های جهان، پی به این امر خواهید برد که آنها افرادی کامال خودساخته محسوب شده و 
عمال از امکانات خاصی برخوردار نبوده اند. اگرچه نمی-توان ادعا کرد که جهان به صورت عادالنه تقسیم شده است، با این حال برای افرادی 
که عزمی جدی را داش��ته باش��ند، هیچ محدودیتی به مانعی جدی تبدیل نخواهد شد. اگرچه ممکن است از مدت ها قبل با این جمالت 
آشنایی داشته باشید، با این حال آگاهی نیز به تنهایی نمی تواند شما را به سمت موفقیت سوق دهد. درواقع تا زمانی که دانسته های شما 
به مرحله عمل آورده نش��ود، هیچ گونه س��ودی را به دست نخواهید آورد. به همین خاطر نیز ضروری است تا در خود عادت هایی را ایجاد 
کنید، با این حال برای این موضوع، بهتر است تا در ابتدا عادت های بد را شناسایی کنید. این امر باعث خواهد شد تا با رفع آنها فضا برای 
عادت های جدید و س��ودمند به وجود آید. اگر بخواهیم توضیحی مختصر را در رابطه با عادت های محدودکننده داش��ته باشیم، ضروری 
اس��ت تا این دس��ته از عادت ها را در دسته بندی مواردی قرار دهیم که باعث می شود تا افراد عمل، از پیشرفت باز بمانند. به همین خاطر 
شناسایی آنها نخستین گام برای کسب موفقیت محسوب می شود. در همین راستا به بررسی 9 عادت محدودکننده اصلی خواهیم پرداخت. 

1-نگران نحوه تفکر سایرین نسبت به خود هستید 
این باور را در خود شکل دهید که افراد هر یک با یکدیگر کامال متفاوت هستند. تحت این شرایط بسیار طبیعی است که افراد نظرات 
متفاوتی را در رابطه با شما داشته باشند. این امر در حالی است که بسیاری از افراد کامال نگران نحوه نگرش سایرین در رابطه با خود هستند. 
همین امر نیز باعث می شود تا اعتماد به نفس آنها کامال نابود شده و همواره در تالش برای انجام کارهایی باشند که رضایت سایرین را به 
همراه دارد. تحت این شرایط شما هیچ گاه قادر نخواهید بود تا برای زندگی خود، یک تصمیم درست را بگیرید. به همین خاطر نیز همواره 
توصیه می ش��ود تا دایره روابط خود را محدود نگه دارید. علت این امر به این خاطر اس��ت که همنشین، تاثیر فوق العاده ای را بر روی افراد 
خواهد داشت. تحت این شرایط ضروری است تا افرادی را در کنار خود داشته باشید که جهان بینی مشترکی را با شما دارند، با این حال 
این امر به معنای توهین به سایرین نبوده و بسیاری از افراد را نمی توان حذف کرد. درواقع این موضوع تنها به این امر اشاره دارد که نباید 
هر فردی را وارد دایره اصلی روابط خود کنید. همچنین تالشی را برای جلب رضایت همگانی انجام ندهید. با نگاهی به تمامی افراد موفق 
در حوزه های مختلف، اعتماد به نفس را در آنها مشاهده خواهید کرد. درواقع آنها مطابق قوانین خود زندگی می کنند و توجهی به نظرات 
افرادی که در دایره نخست روابط آنها نیستند، ندارند. این امر آرامش فوق العاده ای را نیز برای افراد به همراه خواهد داشت و تمرکز آنها را 

بر روی موارد اصلی، حفظ خواهد کرد. 
2-دچار کمالگرایی افراطی هستید 

این امر که در تالش برای بهترین بودن باش��ید، اگرچه یکی از الزامات موفقیت محس��وب می شود، با این حال بسیاری از افراد در این 
رابطه دچار اشتباهاتی بوده و خود را در رقابت همیشگی با سایرین حس می کنند. همین امر نیز باعث می شود تا از هر طریقی به دنبال 
برتری یافتن باشند، با این حال واقعیت این است که هر فرد، تنها باید با گذشته خود در رقابت باشد. در غیر این صورت هیچ گاه قادر به 

کسب موفقیت واقعی نخواهید بود. 
3-به مانند عموم مردم زندگی می کنید 

اگر خواهان رسیدن به طبقه خاص جامعه هستید، باید رفتارهایی مشابه آنها را نیز داشته باشید. برای مثال اگر خواهان پیوستن به یک 
تیم ورزشی حرفه ای هستید، دیگر نمی توانید با سبک غذایی مردم عادی به کار خود ادامه دهید. جالب است بدانید که افراد موفق، یکسری 
عادت های مشترک دارند که الزم است تا آنها را شناسایی کنید. اگرچه این امر ممکن است بسیار ساده به نظر برسد، با این حال بسیاری 

از افراد جسارت متفاوت بودن با محیط اطراف خود را ندارند. 
4-خواهان کنترل همه چیز هستید 

حتی در بهترین حالت ممکن نیز نمی توان بر روی یک مورد، کنترل ۱00درصدی را داشت. این امر در حالی است که برخی از افراد در 
تالش هستند تا این امر را برای تمامی جنبه های زندگی خود رعایت کنند. بدون شک این امر تنها برای شما سختی را به همراه خواهد 

داشت. به همین خاطر نیز بهتر است تا از فشارهای بیهوده و اضافی، خودداری کنید. 
5-گذشته شما را می ترساند

این امر که نتیجه ای در گذشته به دست آمده است، ابدا به این معنا نخواهد بود که آینده نیز به همین شکل ادامه خواهد داشت. درواقع 
این امر یک اش��تباه بس��یار بزرگ است که بس��یاری از افراد دچار آن هستند. در این رابطه توصیه می شود تا همواره شکست  های خود را 
تحلیل کرده و با تغییر رویکرد، از عدم تکرار آنها اطمینان داشته باشید. همچنین بهتر است تا از طریق راهکارهایی نظیر ورزش، روحیه 

مبارزه طلبی خود را نیز افزایش دهید. 
6-از تکنولوژی استفاده نمی کنید 

هدف اصلی هر تکنولوژی، افزایش سرعت و دقت انجام کارها است. تحت این شرایط عدم استفاده از آنها به معنای قرار گرفتن در یک 
سطح معمولی و عدم توان ارتقای جایگاه خواهد بود. درواقع با این سیاست شما همواره جایگاه خود را به فردی دیگر که از تکنولوژی های 
به روز استفاده می-کند، خواهید داد. تحت این شرایط ضروری است تا برنامه ای برای یادگیری و استفاده به موقع از تکنولوژی های مرتبط 

با حوزه کاری خود را داشته باشید. 
7-کار تیمی را در دستور کار خود قرار نمی دهید 

بسیاری از افراد تمایل دارند تا کارها را به صورت تنهایی انجام دهند، با این حال در یک شرکت، تنها کار تیمی جواب خواهد داد. درواقع 
در حدود ۷0درصد از کارها در یک ش��رکت، به صورت تیمی باید انجام ش��ود. تحت این شرایط اگر شما حتی از اصول کار تیمی آگاهی 
الزم را نداشته باشید، بدون شک با مشکالت متعددی مواجه خواهید بود. به همین خاطر نیز ضروری است تا در این زمینه مطالعه کافی 

را داشته و از این امر که در جمع نیز اشتباهاتی را مرتکب شوید، نترسید.
8-یک منتقد سرسخت برای دیگران محسوب می شوید 

قضاوت کردن یکی از موارد ممنوعه برای هر فرد محس��وب می ش��ود، با این حال به علت فراهم بودن شرایط آن، رواج بسیاری را پیدا 
کرده است. با این حال شما به عنوان فردی که خواهان کسب موفقیت است، نباید توجهی را به موارد رایج در جامعه خود داشته باشید. 
به همین خاطر نیز توصیه می ش��ود تا به جای تمرکز بر روی رفتار س��ایرین، تنها به خود توجه کنید. این امر که بزرگترین منتقد خود 
باشید، باعث خواهد شد تا همواره در مسیر رو به پیشرفت گام بردارید. این امر در نهایت باعث خواهد شد تا روابط شما با سایر افراد در 

سطح بسیار خوبی قرار گیرد. 
9-توجهی به وضعیت سالمت خود ندارید 

در طول انجام یک کار اگر سه چیز را از دست بدهید، بدون شک فردی شکست خورده خواهید بود. ۱-سالمت جسم ۲- سالمت روح 
3- خانواده. در رابطه با خانواده در قسمت ایجاد تعادل میان کار و زندگی شخصی صحبت شد، با این حال عدم توجه به سالمت جسم و 
روح، به عنوان آخرین عادت محدودکننده معرفی می شود. برای این موضوع برنامه ریزی مهم ترین اقدام محسوب می شود. اگرچه بسیاری 
از افراد کمبود وقت را به بهانه ای برای خود تبدیل کرده اند، با این حال توجه داش��ته باش��ید که صرفا حضور در باش��گاه، تنها گزینه شما 
نخواهد بود. درواقع امروزه با توجه به رشد تکنولوژی، بسیاری از اپلیکیشن ها فرصت ورزش در هر شرایطی و بدون نیاز به امکانات خاص را 
فراهم آورده است. در رابطه با حفظ سالمت روح، ایجاد یک چارچوب اخالقی و انجام تمارین مدیتیشن، بهترین توصیه محسوب می شود. 
business2community :منبع

تبلیغـاتخالق

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

    یکشـنبه   24 آذر 1398    شـماره 1451   صفحه16  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

دفتر مرکزی: 86073381 
روابط عمومی: 86073143      فکس تحریریه: 88827112
سازمان آگهی ها: 86073312    امور مشترکین: 86073143

قدرت ساخت روابط را نمی توان نادیده گرفت. بسیاری از مردم  
کس��ب و کار خود را بدون توجه به روابط اداره می کنند. آنها فقط 
در م��ورد تعامل با کس��انی که به ط��ور روزانه به آنه��ا نیاز دارند 
نگران هستند. متأس��فانه، این افراد در کار حرفه ای خود کوتاهی 
می کنند. با ما همراه باش��ید تا هنر ساخت روابط برای موفقیت را 

بررسی کنیم.
چگونه ساختن روابط به شغل شما کمک می کند؟

س��اخت روابط اغلب به عنوان یکی از محرک های کلیدی برای 
ایجاد یک حرفه  موفق به ش��مار می رود و مأموریتی کاماًل حیاتی 
اس��ت. س��اخت روابط به ش��یوه های مختلف به حرفه شما کمک 
می کند. هنگامی  که تالش می کنید روابط با مشتریان خود برقرار 
کنید، نش��ان می دهد که ش��ما در واقع به آنها به عنوان مش��تری 

اهمیت می دهید.
ایجاد روابط مثبت و حمایتی با همکاران به ش��ما کمک خواهد 
کرد که کار خود را بهتر انجام دهید. زمانی که آنها ببینند که شما 
عضو مهمی از تیم هستید، می خواهند با شما کار کنند و به دنبال 

تعامل با شما هستند.
همانط��ور که گفت وگو ه��ای معن��ا داری با رئیس خ��ود انجام 
می دهی��د و رابطه خ��ود را تقوی��ت می کنید، او خواه��د دید که 
می تواند به ش��ما اعتماد کند. شما را به عنوان فردی می بینند که 
ب��ه گفته هایش عمل می کند. ایجاد اعتم��اد و ارتباط با رئیس تان 

می تواند به شما در زندگی حرفه ای بسیار کمک کند.
با چه کسی باید روابط بسازید؟

در حالت ایده آل، باید هم در داخل و هم در خارج شرکت خود 
روابط ایجاد کنید. بگذارید این را توضیح بدهم:

افراد داخل ش��رکت می توانند در جنبه های روزمره کار و حرفه 
به شما کمک کنند. این افراد شامل رئیس یا کارفرماها و همکاران 
می ش��وند. خارج از شرکت، گروه دیگری از افرادی وجود دارند که 
باید برای ایجاد روابط عالی با آنها کار کنید که ش��امل مشتریان، 

مربیان و افراد کلیدی در صنعت شما می شوند.
بیایید نگاهی عمیق تر به این گروه ها بیندازیم:

در داخل محل کار
رئیس

 رابط��ه خوب با رئی��س یا کارفرمایان فوق الع��اده اهمیت دارد. 
اطمین��ان حاصل کنید ک��ه ارتباط دائمی و قوی ب��ا رئیس خود 
داری��د. در مورد اهداف و اولویت های تان واضح باش��ید. بدانید چه 
مناطقی بیش��ترین تأثیر را بر روی سرپرس��ت ش��ما )و در نتیجه 

شما( ایجاد می کنند.

همکاران
این نیز بس��یار اهمیت دارد. شما به احتمال زیاد مزایای روابط 
پایدار با افرادی که با آنها به طور منظم در محل کار ارتباط برقرار 

می کنید را می دانید.
این یک چیز فوق العاده اس��ت که بدانید کس��ی که با شما کار 
می کند،  هوای شما را دارد و شما نیز از آنها حمایت می کنید. این 

نتیجه مستقیم ایجاد روابط عالی با همکاران است.
مشتریان

این مورد می تواند در دسته داخل یا خارج از کار گنجانده شود. 
برخی از ما با مشتریان داخلی، برخی از ما با مشتریان خارجی کار 
می کنیم. اگر مش��تریان شما در داخل شرکت هستند، بسیار مهم 

است که روابط کاری خوبی با آنها ایجاد کنید.
اگر با مشتری به صورت رو در رو در ارتباط هستید، باید بتوانید 
روابط دوس��تانه و مشاوره ای با آنها ایجاد کنید. آنها باید شما را به 
عنوان یک منبع عالی ببینند. این ارزش شماست و از ایجاد روابط 

اعتمادکننده و معنا دار نشأت می گیرد.
خارج از کار

مربیان
ش��ما می توانید مربیانی در داخل و خارج از کار داش��ته باشید. 

بهترین سناریو برای داشتن مربیان در هر دو است.
افراد کلیدی صنعت

بهتر است روابط قوی با کسانی که در صنعت شما هستند ایجاد 
کنید. به این ترتیب می توانید از مشاوره یکدیگر استفاده کنید. اگر 
با یک چالش جدید روبه رو باشید، می توانید گوشی را بردارید و از 

راهنمایی فرد دیگر استفاده کنید.
هنر ساخت روابط

س��اخت رواب��ط از یک بخ��ش علم و بخش دیگر هنر تش��کیل 
می ش��ود. برای ایجاد روابط س��ازنده و مؤثر، باید واقعاً به دیگران 
عالقه مند باش��ید. اس��تراتژی هایی وجود دارد که می تواند به شما 

کمک کند روابطی در حرفه خود ایجاد کند.
ما به گروه های کلیدی افرادی که ش��ما باید با آنها روابط ایجاد 
کنید نگاهی انداختیم. اکنون اجازه دهید استراتژی ها و ایده هایی 

برای ساخت روابط را بررسی کنیم.
1. سپاسگزار باشید

یکی از پایه های ایجاد روابط، قدردان بودن از همه کسانی است 
که در کار با شما همکاری می کنند. این شامل مشتریان، رئیس و 

کارفرمایان یا همکاران تان می شود.
وق��ت بگذاری��د و از آنها برای همه کارهایی ک��ه برای تان انجام 

دادند تش��کر کنید. همیشه از اینکه دیگران چگونه با شما  در کار 
ارتباط برقرار می کنند و به شما کمک می کنند قدردانی کنید.

2. از وقت خود آگاهانه استفاده کنید
 رواب��ط معنا دار که بای��د برای حرفه خود ایجاد و حفظ کرده را 
شناس��ایی کنید. به یاد داشته باش��ید، این یک معامله یک طرفه 
نیست. ش��ما باید فردی باشید که دیگران بخواهند وقت شان را با 

شما بگذرانند.
3. به اندازه ای که دریافت می کنید بدهید

این واقعاً در تمام روابط درست است و مطمئناً در اینجا کاربرد 
دارد. ش��ما باید قادر به ارائه ارزش برابر در رابطه باشید. اطمینان 
حاص��ل کنید که زم��ان و  انرژی صرف می کنید تا به همان اندازه 

که دریافت می کنید پس بدهید.
4. اجتماعی باشید

رواب��ط کاری فقط در کار ایجاد و توس��عه نمی یابند. این اتفاق 
در خارج از س��اختمانی که در آن کار می کنید نیز اتفاق می افتد. 
می تواند هنگام ناهار، قهوه و نوش��یدنی، در باش��گاه و بسیاری از 

مکان های دیگر اتفاق بیفتد.
5.  از منطقه راحتی خود بیرون بیایید

خودتان را مجبور کنید از منطقه راحتی بیرون بیایید و روابطی 
را با افرادی که نمی شناسید توسعه دهید.

6. به دیگران کمک کنید موفق شوند
 راه��ی بهتر ب��رای ایجاد روابط به غیر از کم��ک به دیگران در 
موفقیت ش��ان وجود ندارد. این مورد بس��یار قدرتمند است و شما 

روابط فوری ای را از این طریق می سازید.
نتیجه گیری

توانای��ی س��اخت رواب��ط قدرتمند ب��ه ص��ورت باورنکردنی در 
حرفه تان به ش��ما کمک می کند. هیچ تکنی��ک جادویی برای آن 
وج��ود ندارد، اما ب��ا اس��تفاده از روش ها و رویکرده��ای متفاوت 

می توان به آن دست یافت.
از طری��ق این مقاله، ما هنر س��اخت روابط  ک��ه در حرفه خود 
برای موفقیت به آن نیاز دارید را بررس��ی کردیم. آنچه برای ش��ما 
کارس��از اس��ت را انتخاب کرده و در زندگی حرف��ه ای خود از آن 

استفاده کنید.
به یاد داشته باشید موفقیتی که در حرفه به دست می آید کاماًل 
به شما بس��تگی دارد. هنگامی که زمان و انرژی برای ایجاد روابط 
مرتب��ط با کار صرف می  کنی��د، زندگی حرفه ای خ��ود را به طرز 

چشمگیری بهبود می بخشید.
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