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آنچه در همایش »اصالح قوانین پولی و بانکی کشور« گذشت

چالش های هفت گانه 
طرح جدید بانکداری

سه ش��نبه گذش��ته و صبح همان روزی که رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس، طرح »بانکداری جمهوری اسالمی« 
را ش��وکی بزرگ به بانک مرکزی دانس��ت، دو فوریت این طرح با وجود مخالفت صریح عبدالناصر همتی و عدم موافقت دولت، رأی 
آورد. همچنین مرکز پژوهش های مجلس نیز همایش ملی »اصالح قوانین پولی و بانکی کش��ور« را با هدف تبیین این طرح برای 
کارشناسان، مدیران و صاحب نظران بانکی برگزار کرد. در این همایش، عدم حضور رسمی نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و 
شورای هماهنگی بانک های دولتی کاماًل مشهود بود؛ همایشی که با سخنرانی کاظم جاللی، ریاست سابق مرکز پژوهش ها و الیاس 
حضرتی، ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شروع شد و روز چهارشنبه نیز با سخنرانی تنی چند از کارشناسان مرکز پژوهش ها...

در همایش »فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در بازار سرمایه« مطرح شد

بورس کلید شفافیت فعالیت اقتصادی
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چرا قوانین مقابله با پولشویی در ایران اجرا نشده است؟

FATF مقابله با فساد مالی با ابزار

نوآورترین شرکت های جهان در سال 2۰۱۹
نقطه شروع راه اندازی فروشگاه آنالین

طراحی جذاب تر دفترهای کاری با  7 معیار استاندارد
وبالگ نویسی برای افزایش فروش برند

چرا تبلیغات در تلویزیون دشوارتر از هر زمان دیگری است؟
کمپین بازاریابی هواپیمایی قطر با حضور ژاوی

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

هنر در حرکت؛ تازه ترین 
شاهکار توییتری ایالن ماسک

3

هدفمندی یارانه ها ۹ سالگی را در سه دولت پشت سر 
گذاشت؛ طرحی که گفته می شد بزرگترین طرح اقتصادی 

ایران خواهد بود اکنون در کارنامه آن اثری از 
پررنگ ترین جریان تحول نیست و بند بند آن...

آنچه بر طرح هدفمندی یارانه ها گذشت

9 سالگی در آستانه یلدا

سرمقاله
آنچه در همایش »اصالح قوانین 

پولی و بانکی کشور« گذشت

چالش های هفت گانه طرح 
»بانکداری جمهوری اسالمی«

و صبح  سه ش��نبه گذش��ته 
هم��ان روزی ک��ه رئی��س کل 
بانک مرک��زی در صحن علنی 
»بانک��داری  ط��رح  مجل��س، 
جمهوری اس��المی« را شوکی 
بزرگ به بانک مرکزی دانست، 
دو فوری��ت این ط��رح با وجود 
مخالف��ت صری��ح عبدالناص��ر 
همتی و ع��دم موافقت دولت، 
مرک��ز  همچنی��ن  آورد.  رأی 
نی��ز  مجل��س  پژوهش ه��ای 
همایش ملی »اص��الح قوانین 
را  کش��ور«  بانک��ی  و  پول��ی 
ب��ا ه��دف تبیی��ن ای��ن طرح 
ب��رای کارشناس��ان، مدیران و 
برگزار  بانک��ی  صاحب نظ��ران 
ک��رد. در ای��ن همای��ش، عدم 
نماین��دگان  رس��می  حض��ور 
اقتصاد  وزارت  مرک��زی،  بانک 
و ش��ورای هماهنگی بانک های 
بود؛  دولت��ی کام��اًل مش��هود 
همایشی که با سخنرانی کاظم 
جاللی، ریاس��ت س��ابق مرکز 
الی��اس حضرتی،  و  پژوهش ها 
ریاس��ت کمیس��یون اقتصادی 
روز  و  ش��د  ش��روع  مجل��س 
چهارشنبه نیز با سخنرانی تنی 

چن��د از کارشناس��ان 
2مرکز پژوهش ها...

شنبه
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در پ��ی افزایش آلودگ��ی هوا و پیش بینی مان��دگاری این وضعیت در 
ه��وای ته��ران در هفته پیش رو، مع��اون عمرانی اس��تانداری تهران، از 
تعطیلی کلیه مدارس شهر تهران و جنوب شرق استان تهران در روزهای 
شنبه و یکشنبه و همچنین اجرای طرح زوج و فرد از در منزل خبر داد.

محمد تقی زاده در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری جلسه کمیته 
اضطرار آلودگی تهران گفت: براس��اس پیش بینی س��ازمان هواشناس��ی 
مبن��ی بر پای��داری وضعیت جوی طی روزهای آین��ده و افزایش غلظت 
آالینده ه��ا و ش��اخص کیفیت هوا، تمامی مدارس ش��هر تهران و جنوب 
ش��رق استان تهران شامل ورامین، قرچک، پیش��وا و پاکدشت و ری در 
کلی��ه مقاطع در دو نوبت صبح و عصر برای روزهای ش��نبه و یکش��نبه 

تعطیل خواهد بود.
ب��ه گفته وی، همچنی��ن در این دو روز ط��رح زوج و فرد از در منزل 

اجرا خواهد شد.
معاون استاندار تهران سپس به ممنوعیت تردد کامیون ها طی روزهای 
ش��نبه و یکشنبه در تهران اش��اره کرد و گفت: عالوه بر ممنوعیت تردد 
کامیون ها فعالیت های عمرانی و معادن ش��ن و ماسه تعطیل خواهد بود. 
همچنین کلیه فعالیت های ورزشی در فضاهای باز تا اطالع ثانونی ممنوع 
خواه��د بود. تقی زاده همچنین اعالم کرد ک��ه کلیه امتحانات آموزش و 
پرورش در شهرس��تان های اس��تان تهران در هفته جاری به هفته آینده 
موکول خواهد ش��د. او از همه ش��هروندان و به ویژه گروه های حس��اس 

درخواست کرد که از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.
پیش از این ش��رکت کنترل کیفیت هوا اعالم کرده بود که روز جمعه 
۲۹ آذرم��اه در بیش��تر مناطق پایتخت، کیفیت هوا در محدوده ناس��الم 
برای گروه های حس��اس قرار خواهد گرفت. بررس��ی های انجام  ش��ده در 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز حاکی از آن است که در صبحگاه 
جمع��ه ۲۹ آذر ۹۸ علی رغ��م کاهش تردد خودروه��ا در روز تعطیل، در 
بیش��تر مناطق پایتخت کیفیت هوا در محدوده ناس��الم برای گروه های 
حساس قرار گرفت که عمدتاً ناشی از پایداری نسبی جو، عدم وزش باد 
مؤثر و انباش��ت آالینده ها از پنجشنبه ش��ب بوده است. همچنین آسمان 
صاف و برقراری وارونگی دما در ساعات بعدازظهر جمعه، شرایط مناسب 
جه��ت پراکندگی آالینده ها را محدود ک��رده و در برخی مناطق کیفیت 

هوا در شرایط نامطلوب باقی ماند. 
بنابر اعالم شرکت کنترل کیفیت هوا، صبح روز شنبه ۳۰ آذر ۹۸ نیز 
با آغاز تردد خودروها در اولین روز هفته، شاهد افزایش غلظت آالینده ها 
در بیش��تر مناطق پایتخت خواهیم بود؛ هرچند باوجود ش��رایط مساعد 
ج��وی در ابتدای روز، نس��بت به روز جمعه از می��زان کمتری برخوردار 
است. عدم وزش باد مؤثر طی روز نیز سبب می شود پراکندگی آالینده ها 
محدود ش��ده و کیفیت هوا در مناطق پرتردد در وضعیت نامطلوب باقی 
بماند. در عین حال در اواخر وقت ش��نبه با تداوم پایداری جوی، تجمع 
ذرات معلق ناش��ی از تردد خودروها و به تبع آن برقراری وضعیت ناسالم 

به ویژه برای گروه های حساس دور از انتظار نخواهد بود.
اما پس از آنکه آلودگی هوای تهران، مدارس کلیه مقاطع ش��هر تهران 
را در روزهای ش��نبه و یکش��نبه را تعطیل کرد، پیش بینی می شود این 
آلودگی تا روزهای پایانی هفته نیز در هوای پایتخت ماندگار باش��د.  بر 
همین اس��اس و در ش��رایط آلودگی هوا، با رعایت ن��کات زیر می توانیم 
عالوه بر حفظ س��المت خود در روزهای آلوده، به بهبود کیفیت هوا نیز 

کمک کنیم.

* در ش��رایط هوای ناس��الم به ویژه برای گروه های حس��اس، توصیه 
می ش��ود که بیماران تنفسی، افرادی که مش��کل ریوی، قلبی و عروقی 
دارن��د و زنان باردار، کودکان، به وی��ژه کودکانی که مبتال به بیماری های 
تنفس��ی و ... هس��تند و کسانی که مشکل نقص سیس��تم ایمنی دارند، 
س��المندان و ... که جزو گروه های حساس هستند، در هوای آزاد حضور 

پیدا نکنند.
* س��ایر افراد هم حضور در فضای آزاد را به حداقل ممکن برس��انند 
و در ش��رایطی که غلظت آالینده ها باال می رود، از بردن وسایل نقلیه به 
بیرون تا حد امکان خودداری کرده و فعالیت هایی را که منجر به آلودگی 

هوا می شود، کاهش دهند.
* عم��وم افراد از فعالیت های ورزش��ی در فضای بیرون بپرهیزند؛ زیرا 
خود فعالیت ورزش��ی باعث می ش��ود که هوای بیش��تری تنفس کنیم و 

نهایتا آلودگی بیشتری وارد بدن مان  شود.
* اف��رادی که مجبورند طی روزه��ای آلوده در بیرون از منزل فعالیت 
کنند از ماس��ک های مخصوص P۲ یا N۹5 مورد تایید وزارت بهداشت 

است، استفاده کنند.
* اقداماتی مانند روش��ن کردن آتش در معابر، س��وزاندن الس��تیک، 
عملیات قیرکاری و عمرانی س��بب افزایش آلودگی هوا می شود، بنابراین 

توصیه می شود تا بهبود کیفیت هوا از این اقدامات خودداری شود.
* رعایت الگوی مصرف س��وخت و دقت الزم در اس��تفاده از وس��ایل 
حرارتی مانند آبگرمکن، بخاری و تأسیس��ات گرمایش��ی برای جلوگیری 
از افزای��ش بی روی��ه حرارت در فضاهای مس��کونی، تج��اری و اداری از 
دیگ��ر راهکارهایی اس��ت که می توان با رعایت آن از آلوده تر ش��دن هوا 
جلوگی��ری کرد. آلودگی ه��وا باعث عوارض و بیماری ه��ای مختلف در 
انسان می ش��ود و بر همین اساس متخصصان تغذیه توصیه می کنند که 
ش��هروندان در روزهای آلوده ضمن خ��ودداری از حضور در فضاهای باز، 
برای کاهش خطرات ناش��ی از آلودگی هوا، مصرف برخی مواد غذایی به 

ویژه آنتی اکسیدان ها را در برنامه غذایی خود قرار دهند.
* مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین های C، A  و E توصیه می شود. 
ویتامی��ن C عمدت��ا در مرکبات ش��امل پرتقال، لیموش��یرین و نارنگی 
و همچنی��ن در کیوی و ت��وت فرنگی به مقدار قابل توج��ه وجود دارد.  
همچنین س��بزیجات س��بز رنگ و گیاهان و س��بزیجات نارنجی رنگ و 
 A مای��ل به قرم��ز مثل هویج و گوجه فرنگی منبع غن��ی برای ویتامین
و پیش س��ازهای آن هس��تند. ویتامین E  نیز در جوانه ها به ویژه جوانه 
گندم، غالت سبوس دار و روغن هایی که در حرارت محیط، مایع هستند؛ 
وجود دارد. اینها همگی منابع آنتی اکس��یدان هس��تند که برای کاهش 
اثرات آلودگی هوا روی بدن انس��ان توصیه می ش��ود ب��ه مقدار کافی از 

آنها استفاده شود.
* ماهی ها و محصوالت دریایی به  دلیل داش��تن اسیدهای چرب امگا 

۳، برای افزایش مقاومت بدن بسیار مفید هستند.
* مصرف ش��یر و س��ایر لبنیات هم در بهبود کارکرد و مقاومت بدن 
در براب��ر بیماری ها مفیدند و مصرف آنها در روزهای هوای آلوده بس��یار 

توصیه می شود.
* افزای��ش مراجعات قلب��ی - عروقی و ریوی ب��ه اورژانس ها از دیگر 
پیامدهای آلودگی هوا است. ضمن اینکه برخی افراد در برابر آلودگی هوا 
دچار تهوع یا سرگیجه و یا ضعف و سستی می شوند. در چنین شرایطی 

و در صورت لزوم بهتر است با اورژانس ۱۱5 تماس گرفته شود.

رئیس جمهوری اسالمی ایران با اشاره به ارائه طرح ها و پیشنهادات 
راهب��ردی برای کمک ب��ه تامین امنیت و صلح و ثب��ات در منطقه از 
جمل��ه طرح »صلح هرمز« برای تامی��ن امنیت منطقه، خلیج فارس و 
تنگ��ه هرمز، گفت ایران از کمک همه کش��ورها از جمله ژاپن در این 

زمینه استقبال می کند.
 به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، دکتر حس��ن روحانی که به 
دعوت رس��می نخس��ت وزیر ژاپن به این کشور س��فر کرده است، روز 
جمعه در مذاکرات مش��ترک با »آبه ش��ینزو« تاکی��د کرد: جمهوری 
اس��المی ایران همواره برای برقراری صلح و آرامش در منطقه و جهان 
با کمک و همکاری کش��ورهای منطقه و همسایگان تالش کرده و در 
همین راس��تا نامه هایی نیز برای س��ران کشورهای منطقه ارسال شده 

است.
رئیس جمه��ور با قدردانی از حمایت ژاپن از طرح صلح هرمز اظهار 
داش��ت: ایران همواره به مسئولیت خود در تامین امنیت منطقه عمل 
ک��رده و معتقدیم امنیت خلیج فارس توس��ط کش��ورهای بیگانه بهم 
ریخته است. برای امنیت منطقه باید ریشه یکجانبه گرایی را بخشکانیم 
و به کس��انی که مس��یری غیر از همکاری براساس قواعد بین المللی را 

تعقیب می کنند بفهمانیم باید مسیری دیگر را دنبال کنند.
روحانی در ادامه با اش��اره به روابط خوب و دیرینه )۹۰ ساله(  ایران 
و ژاپن، اظهار داشت: دیدارهای متعدد سران دو کشور طی شش سال 
گذش��ته نشان از روابط بسیار خوب و صمیمانه تهران – توکیو نسبت 
به چند دهه گذش��ته دارد و خوشحالم که در نودمین سالگرد برقراری 

روابط سیاسی دو کشور سومین دیدار بین ما برقرار می شود.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توس��عه و تعمیق روابط دوس��تانه 
ای��ران و ژاپ��ن در تمام��ی زمینه ها، اف��زود: دو کش��ور می توانند در 
حوزه ه��ای مختلف اع��م از انرژی، علم و فناوری های نوین، پزش��کی، 
گردش��گری، ورزش��ی، گمرکی و همچنین روابط صنعتی، اقتصادی و 

تجاری همکاری های خود را توسعه دهند.
روحانی در ادامه با اش��اره به اعمال تحریم های ظالمانه و غیرقانونی 
آمریکا علیه ایران بعد از خروج غیرمتعهدانه این کشور از توافق برجام، 
اظهار داش��ت: خروج یکجانبه آمریکا از تفاهم نامه های بین المللی مثل 

برجام، امنیت و صلح در جهان را تهدید می کند.
رئی��س جمهور با بیان اینکه همه کش��ورها باید به قطعنامه ۲۲۳۱ 
ش��ورای امنیت سازمان ملل متعهد باش��ند، گفت: تحریم های آمریکا 
نوعی تروریس��م اقتصادی تلقی می شود و کشورهایی که در راه مقابله 

با تروریسم فعالیت می کنند باید با این کار آمریکا نیز مقابله کنند.
وی اظهار داش��ت: ای��ران همه تالش خود را ب��رای حفظ برجام در 
چارچ��وب تامی��ن منافع خود انجام داده و خواه��د داد و از طرف های 

دیگر در برجام نیز می خواهیم به تعهدات خودشان عمل کنند.
روحان��ی افزود: بی تردید این اقدام، رمز بق��ای این تعهد بین المللی 
خواهد بود و کش��ورها می توانند با پایبن��دی و عمل به تعهدات خود، 
آمریکا را به اصالح اش��تباهات و بازگش��ت به مس��یر درست و قانونی 

مجبور کنند.
رئی��س جمهور با اش��اره به زمینه های همکاری میان ایران و س��ایر 
کش��ورها، افزود: م��ا از هر طرحی که بتواند موج��ب افزایش تبادالت 
اقتص��ادی به ویژه در ح��وزه انرژی و افزایش ص��ادرات و فروش نفت 

بشود، استقبال می کنیم. 

رئیس جمه��ور با تاکید بر اینکه کاهش مرحل��ه به مرحله تعهدات 
برجامی از س��وی ای��ران بعد از خروج آمریکا از ای��ن توافق و کوتاهی 
اروپایی ها از عمل به تعهدات ش��ان در چارچوب مفاد برجام بوده است، 
تصریح کرد: معتقدیم برجام یک الگوی موثر برای رس��یدن به صلح و 

دوستی میان همه کشورها است.
روحانی با تاکید بر اینکه خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های 
بی سابقه اقتصادی علیه ملت ایران به سود هیچ کس نبوده است، افزود: 
بدعه��دی آمریکایی ها نه تنها ضربه به یک توافق بزرگ بین المللی بود 
بلکه آس��یب و ضربه به صلح و روابط سیاس��ی دوستانه میان کشورها 

است.
رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسالمی از هر تالش و کوششی 
از س��وی کش��ورها برای حفظ برجام و تامین امنیت و صلح و ثبات در 
منطقه و جهان اس��تقبال می کند، خاطرنش��ان ک��رد: به طور طبیعی 
در چارچ��وب منافع خود از هیچ گونه مذاک��ره و توافقی در این زمینه 

رویگردان نیستیم.
روحانی افزود: طی این سال ها ایران ثابت کرده که با منطق و گفت 
و گو منافع خود را تامین می کند و همیش��ه معتقد بوده که با منطق 

مذاکره و افق برد – برد می توان به توافقات موثر و پایدار رسید.
رئی��س جمه��ور تصری��ح ک��رد: روش غیرقانونی آمری��کا در خروج 
غیرمتعهدانه از توافق برجام نشان داد که این اقدام ضربه به یک توافق 
بین المللی و صلح و امنیت بود و در واقع نه برای آمریکا و نه هیچ کدام 
از طرف های برجام س��ودی نداش��ت و ثابت کرد که تحریم سرنوشتی 

جز باخت – باخت برای هیچ کس ندارد.
روحانی همچنین ابراز امیدواری کرد که همه کشورها از جمله ژاپن 

برای حفظ برجام تالش خود را انجام دهند.
»آبه ش��ینزو« نخست وزیر ژاپن نیز در نشست هیات های عالی رتبه 
ای��ران و ژاپ��ن با ابراز خرس��ندی از حض��ور رئیس جمه��ور ایران در 
کشورش گفت: روابط ایران و ژاپن وارد نودمین سال خود شده و رفت 
و آمد مس��ئولین دو کشور در س��ال های اخیر موجب تقویت بیش از 

پیش روابط تهران و توکیو شده است .
نخست وزیر ژاپن با تاکید بر عالقه مندی کشورش بر گسترش روابط 
با ایران در همه عرصه ها اظهار داش��ت: مصمم هس��تیم همکاری های 
خود را با ایران به ویژه در زمینه های کنسولی، فنی و مدیریت پزشکی، 

مدیریت بحران و مقابله با زلزله توسعه دهیم.
وی افزود: ژاپن همچنین عالقه مند است سریعا تفاهمنامه دو کشور 
در حوزه گردش��گری عملیاتی شود تا روابط دو ملت نیز بیش از پیش 

توسعه یابد.
آبه شینزو با اشاره به جایگاه بخش های خصوصی دو کشور در توسعه 
همکاری های مش��ترک گفت: ما عالقه مندیم بخش های خصوصی دو 

کشور نیز در روند توسعه روابط مشترک اقتصادی فعال تر شوند.
نخست وزیر ژاپن با استقبال و اعالم پشتیبانی کشورش از طرح صلح 
هرمز افزود: تامین امنیت منطقه برای همه کشورهایی که به این حوزه 
رفت و آمد دارند بسیار مهم است و ما از نقش سازنده ایران در تامین 

امنیت و ثبات و صلح در منطقه قدردانی می کنیم.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ژاپن پیوس��ته از برجام حمای��ت کرده و به 
تالش ه��ای خ��ود در ای��ن عرصه ادام��ه می دهد، از ش��روع همکاری 

کشورش با سه کشور اروپایی در این زمینه خبر داد.

کلیه مدارس تهران امروز و فردا تعطیل شد

۱۰ توصیه درباره آلودگی هوا
روحانی در مذاکرات مشترک با نخست وزیر ژاپن:

نتیجه تحریم آمریکا باخت – باخت است

علی نظافتیان
کارشناس ارشد حقوقی



سه شنبه گذش��ته و صبح همان روزی که رئیس کل بانک مرکزی در 
صح��ن علنی مجلس، طرح »بانکداری جمهوری اس��المی« را ش��وکی 
بزرگ به بانک مرکزی دانس��ت، دو فوریت ای��ن طرح با وجود مخالفت 
صری��ح عبدالناصر همتی و ع��دم موافقت دول��ت، رأی آورد. همچنین 
مرک��ز پژوهش های مجلس نی��ز همایش ملی »اص��الح قوانین پولی و 
بانکی کش��ور« را با ه��دف تبیین این طرح برای کارشناس��ان، مدیران 
و صاحب نظران بانکی برگزار کرد. در این همایش، عدم حضور رس��می 
نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و ش��ورای هماهنگی بانک های 
دولتی کاماًل مشهود بود؛ همایشی که با سخنرانی کاظم جاللی، ریاست 
س��ابق مرکز پژوهش ها و الیاس حضرتی، ریاس��ت کمیسیون اقتصادی 
مجلس ش��روع ش��د و روز چهارش��نبه نیز با س��خنرانی تن��ی چند از 

کارشناسان مرکز پژوهش ها و نمایندگان مجلس ادامه داشت. 
همچنین محمدحسین حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس که در محافل مختلف، او را طراح طرح جدید بانکداری می دانند 
به تشریح نکات مهم طرح پرداخت. او طرح را هوشمندانه توصیف کرد 
و صبورانه به پرس��ش های پرسش��گران بانکی و اقتصادی پاس��خ گفت. 
مدی��ران و کارشناس��ان بانکی نیز با کوهی از تج��ارب حاصل از اجرای 
قانون عملیات بانکی بدون ربا و مش��کالتی که در اجرای بانکداری غیر 
ربوی طی بیش از سه دهه با آن مواجه شده بودند، به بیان نقطه نظرات 
خویش پرداختند و نگرانی و دلواپس��ی خود را از تصویب شتابزده طرح 

جدید کمیسیون اقتصادی ابراز کردند. 
غالمرض��ا مصباحی مقدم نیز که س��ابقه ای طوالنی در بررس��ی های 
فقهی مس��ائل بانکی دارد و هم اکنون عضو ش��ورای فقهی بانک مرکزی 
نیز هس��ت، به تش��ریح مبانی فقهی موض��وع جرایم مال��ی و غیرمالی 
بدهکاران بانکی پرداخت و عقد مرابحه را مناسب ترین عقد برای اعطای 
انواع تسهیالت بانکی در طرح جدید مجلس معرفی کرد. او گفت که در 
طرح جدید برخالف قانون عملیات بانکی بدون ربا در مورد سپرده های 
قرض الحس��نه بانک ها ب��ه وکالت از س��پرده گذاران وام قرض الحس��نه 
می دهند. بدین ترتیب براس��اس طرح جدید، منابع قرض الحس��نه جزو 
منابع بانک ها محس��وب نمی ش��ود و بانک ها تنها وکیل س��پرده گذاران 

قرض الحسنه محسوب می شوند.
مصباحی مق��دم ام��ا توضی��ح ن��داد که اگ��ر بانک ه��ا ب��ه وکالت از 
س��پرده گذاران به مردم وام قرض الحس��نه می دهند، آیا مجاز هستند از 
س��پرده گذاران مبلغی به عنوان کارمزد بابت حق الوکاله وکالت س��پرده 
قرض الحسنه دریافت کنند یا خیر؟ او همچنین در توجیه مبانی شرعی 
مق��ررات جدید این طرح در مورد تنبیهات مالی مش��تریان بدحس��اب 
موسس��ات اعتباری گفت که جریمه تاخیر حق حاکمیت است. لذا برابر 
مقررات ماده ۱۲۱ ط��رح جدید بانک ها گرچه در مقام وصول مطالبات 
غیرجاری ملزم به وصول جریمه تاخیر هستند اما مجاز به مصرف منابع 
حاصل از جرایم تاخیر نمی باشند و بایستی آن را به حساب ویژه جرایم 
واری��ز نمایند تا با نظ��ارت بانک مرکزی برای تس��ویه بدهی بدهکاران 

ورشکسته و معسرین مصرف شود.
طبعاً اس��تدالل فقهی و حقوقی مورد بحث، این پرس��ش را در ذهن 
مطرح می س��ازد که اگ��ر مالکیت منابع حاص��ل از جرایم تاخیر متعلق 
ب��ه حاکمیت و ج��زو درآمدهای عمومی دولت اس��ت، چگونه در طرح 
موردنظر او مقرر ش��ده که این مناب��ع در فرآیندی کاماًل مغایر با اصول 
5۲ و5۳  قانون اساس��ی خارج از هرگونه تش��ریفات و صرفاً براس��اس 
م��وارد پیش بینی ش��ده در ماده ۱۲۱ طرح به مصرف رس��د؟ مگر نباید 
ه��م وص��ول و هم مصرف مناب��ع درآمدهای عمومی دول��ت در قوانین 
بودجه س��نواتی تعیین و مشخص ش��ود؟ از سوی دیگر آیا نمی توان در 
اس��تداللی متفاوت در این مورد چنین نظر داد  که چون این جرایم از 
تاخیر در پرداخت تسهیالتی حاصل می شوند که بانک ها آن را پرداخت 
کرده ان��د بنابراین جزو درآمدهای عملیاتی بانک های تس��هیالت دهنده 
محسوب می ش��ود که بانک ها بایستی مالیات این س��ود عملیاتی را به 
دولت پرداخت کنند و بعد از پرداخت مالیات سود خالص عملیاتی خود 
را بین س��هامداران تقس��یم کنند؟ و آیا صرف مصرف این منابع توسط 
بانک مرکزی به جرائم مالی مشروعیت می بخشد؟ و پرسش دیگر اینکه 
آی��ا تجویز مصرف جرایم تاخیر از طریق یا توس��ط بانک مرکزی نوعی 
انگیزه بسیار مناسب اقتصادی برای بانک مرکزی ایجاد نخواهد کرد که 
هرچه درآمد خسارت تاخیر بیشتر مصرف آن بهتر؟ اینها، ابهامات مالی 
محاس��باتی ماده ۱۲۱ طرح جدید است که انتظار بود کمیسیون برنامه 

و بودجه و محاس��بات مجلس بدان توجه می کرد، ولی ظاهراً توجهی به 
آنها نشده است.

ب��ه هرحال، در برآین��د و جمع بندی نهایی نتای��ج حاصل از همایش 
مرک��ز پژوهش های مجلس می توان گفت که طرح »بانکداری جمهوری 
اس��المی« حاوی نوآوری های مناس��ب به ویژه در زمین��ه نحوه نظارت 
ب��ر بانک مرکزی و موسس��ات اعتب��اری، تغییر س��اختار و ارکان بانک 
مرکزی و همچنین اه��داف، وظایف و ماموریت های قانونی آن، مباحث 
پول و نظام های پرداخت، مقررات ناظر بر تأس��یس موسسات اعتباری و 
مدیریت و حاکمیت شرکتی، موازین و مبانی جدید عملیات بانکی بدون 
رب��ا، مقررات مربوط به ثبت داده ها و تهی��ه گزارش های مالی، تخلفات 
انتظامی بانک ها، احکام مربوط به گزیر و بازس��ازی، ادغام، ورشکستگی 
و انحالل موسس��ات اعتب��اری، مقررات مربوط به بانک های توس��عه ای 
و نهاده��ای مکمل صنعت بانکداری اس��ت. از ای��ن حیث، انصاف حکم 
می کند به کمیس��یون اقتصاد مجلس خسته نباشید گفت و از زحمات 
آنان در این زمینه تقدیر کرد، اما نباید فراموش کرد که قرار اس��ت این 
طرح به یکباره بنیان بانکداری س��نتی و قانون عملیات بانکی بدون ربا 
را از ریش��ه برکند و »طرحی نو دراندازد« و اقتدارات و اختیارات قانونی 
بانک مرک��زی را در اختیار هیأت عالی گذارد. هیأتی که بانک مرکزی، 
وزارت اقتصاد و رئیس جمهور در مورد انتخاب و انتصاب اعضای اجرایی 
و غیراجرای��ی آن ح��رف اول و آخر را خواهن��د زد و نظارت مجلس بر 
عملکرد بانک مرکزی نیز به حاشیه خواهد رفت بنابراین بررسی مجدد 
و دوراندیشی در تصویب و اجرای آن امری بسیار ضروری است تا نظام 
بانکی کش��ور دچار چالش های عملیاتی و س��اختاری نشود. با توجه به 
مباحث و نظریاتی که در همایش دو روزه مرکز پژوهش ها مطرح شد، به 
نظر می رس��د که مهمترین چالش های طرح جدید بانکداری را می توان 

به  طور خالصه در موارد زیر برشمرد:
* ابه��ام راجع به موازین ش��رعی به ویژه در زمین��ه عملیات بانکی: 
الزم��ه صنعت بانکداری در جمهوری اس��المی مقبولیت ش��رعی یا به 
عبارت��ی مطابقت با موازین ش��رعی یا حداقل، ع��دم مغایرت آن با این 
موازین اس��ت. در این زمینه نباید فراموش کرد که حضرت آیه اهلل نوری 
همدانی در هفته گذش��ته اعالم داش��تند که طرح م��ورد بحث از نظر 
ش��رعی مورد تأیید ایشان نیس��ت و با وجود توضیحات مصباحی مقدم 
مجدداً تاکید کردند: »ربا به هر ش��کلی که باش��د موجب سقوط جامعه 
است« و افزودند: »بعضي ها گفته  اند که این جریمه دریافت و در حساب 
خاص و براي فالن کار اس��تفاده مي ش��ود؛ بحث بر مصرف آن نیس��ت، 
بحث بر اصل دریافت آن اس��ت که این موضوع به هیچ طریق قابل حل 
نیس��ت.« لذا با توجه به نظریات ایش��ان رعایت نظرات اجماعی مراجع 
عظام تقلید در مباحث شرعی این طرح برای مقبولیت عمومی آن امری 

بسیار ضروری است.
* ابهام در مورد تغییر س��اختار بانک مرکزی: در حال حاضر ماهیت 
حقوقی و اداری بانک مرکزی به صورت ش��رکت سهامی دولتی و دارای 
ش��خصیت مستقل حقوقی است. در طرح جدید، نهاد مجمع عمومی از 
ارکان بانک مرکزی حذف ش��ده است. براس��اس قوانین فعلی از جمله 
قانون محاس��بات عموم��ی و قانون مدیریت خدم��ات، حذف مجمع از 
ارکان بان��ک مرکزی به معنای تبدیل ماهی��ت حقوقی بانک مرکزی از 
شرکت سهامی به موسسه دولتی است. از نظر حقوق داخلی بدیهی ترین 
س��وال در مورد این تحوالت س��اختاری آن اس��ت که با تبدیل ماهیت 
حقوقی بانک مرکزی به موسسه دولتی تکلیف حقوق و تعهدات شرکت 
)فعلی( س��هامی دولتی بانک مرکزی از دی��د مراجع قضایی داخلی چه 
خواه��د بود و اکنون که بانک مرکزی فاقد مجمع اس��ت و به موسس��ه 
دولتی تبدیل می ش��ود از نظر تشکیالتی زیر نظر کدام وزارتخانه یا نهاد 
دولتی دیگر قرار خواهد داشت؟ از نظر حقوق بین المللی نیز ولو آنکه با 
تغییر س��اختار بانک مرکزی را نوعی نهاد خاص تلقی کنیم در هر حال 
چن��دان دور از ذهن نخواهد بود ک��ه مراجع بین المللی بانک مرکزی را 
موسس��ه دارای شخصیت حقوقی ولی جزئی از تمامیت دولت جمهوری 
اسالمی تلقی کنند که این تفس��یر تبعات نامطلوب حقوقی برای بانک 
مرکزی در پی خواهد داش��ت بنابراین تجدیدنظر اساسی در این مطلب 
به منظور اجتناب از چالش های حقوقی بانک مرکزی در مراجع قضایی 

داخلی و خارجی از نظر حقوقی امری حیاتی است.
* انتخ��اب و انتص��اب اعضای هی��ات عالی: در ط��رح جدید تمامی 
اختی��ارات و اقتدارات بانک مرکزی به هیأت عالی واگذار ش��ده اس��ت. 
ب��ا نگاهی گذرا به نحوه انتخاب و انتص��اب اعضای اجرایی و غیراجرایی 
این هیأت مالحظه می ش��ود که تمامی امور مربوط به انتخاب و انتصاب 
اعضای این هیأت عماًل در اختیار بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و ریاست 

جمهوری است و از نظر وابستگی اداری اعضای هیأت به بانک مرکزی، 
تقریبا هی��چ تفاوتی بین اعضای اجرایی و غیراجرایی نیس��ت و همگی 
آنان بایس��تی تمام وقت فقط در بانک مرکزی اش��تغال داش��ته باشند. 
افزون ب��ر آن، پیش بینی عضویت ی��ک نفر نماینده اتاق های س��ه گانه 
نیز تعارفی بیش نیس��ت. زیرا ی��ک رأی هیچ گونه تأثیری در تصمیمات 
نخواهد داشت. زیرا عضویت نماینده اتاق های سه گانه براساس تبصره۱ 
بند الف ماده 6 طرح منوط به تأیید وزیر اقتصاد ش��ده است. اگر ایشان 
نماینده اتاق های سه گانه هس��تند چه توجیهی برای لزوم تأیید توسط 
وزیر اقتصاد وجود خواهد داش��ت. با این ساختار جدید به نظر می رسد 
ترکیب هیأت عالی اس��تقالل سیاس��ت گذاری بانک مرک��زی را تأمین 
نخواهد کرد و وابستگی آن را به دولت تشدید می کند. بخش غیردولتی 

نیز دور از این مراجع خواهد بود.
* حذف هیأت نظارت اندوخته اس��کناس: در طرح جدید یکی دیگر 
از ارکان بان��ک مرکزی ب��ه نام هیأت نظارت اندوخته اس��کناس حذف 
و اختیارات آن به هیأت عالی واگذار ش��ده اس��ت. ترکیب فعلی هیأت 
نظ��ارت را می توان هیأتی فراقوه ای دانس��ت که نظ��ارت بر فرآیندهای 
قانونی چاپ و نشر اسکناس یکی از مهمترین وظایف آن است. با حذف 
این هیأت امکان نظارت مجلس بر مقوله مهم چاپ و نشر اسکناس نیز 

منتفی خواهد شد.
* درب��اره عملیات بانکی بدون ربا: در بح��ث عملیات بانکی بدون ربا 
نی��ز ن��کات قابل تأمل زیادی وج��ود دارد. به عنوان مث��ال در ماده ۹6 
س��پرده جاری را قرض بدون بهره نامیده اند. مگر در قرض الحسنه بهره 
وجود دارد که س��پرده قرض الحسنه قرض بدون بهره نام گرفته است؟! 
و در مورد س��پرده های عام مشخص نشده است که آیا بانک ها براساس 
کدام فرآیند قانونی مجاز به پرداخت س��ود غیرقطعی و علی الحساب به 
س��پرده گذاران خواهند بود تا در انتهای سال مالی پس از مشخص شدن 
س��ود و زی��ان عملیاتی قطعی بانک ها با س��پرده گذاران تس��ویه قطعی 
صورت گیرد و اگر قرار است موضوع پدیده سود علی الحساب از عملیات 
بانکی به طور کلی حذف ش��ود در آن صورت کدام تدبیر برای موضوع 
مهم تجهیز منابع بانک ها و موسسات اعتباری در طرح جدید اندیشیده 

شده است.
* نس��خ قانون عملیات بانکی بدون ربا: و ش��گفت آنکه در ماده ۲۱4  
کلیه قوانین مرتبط از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا نسخ شده اند، 
اما آیین نامه های اجرایی این قانون همچنان الزم االجرا اعالم شده است. 
آیین نامه های اجرایی قانون عملیات بدون ربا توس��ط دولت یا ش��ورای 
پول و اعتبار تصویب شده است. تا به حال سابقه نداشته است قانونگذار 
آیین نامه های اجرایی دول��ت را الزم االجرا تلقی کند. در این صورت آیا 
منظور از واژه الزم االجرا به معنای اعتبار قانونی این آیین نامه ها توس��ط 
مجلس است. در صورت پاسخ مثبت بدین پرسش، حتی دولت یا هیأت 
عالی بانک مرکزی قانوناً مجاز به تغییر یا اصالح این آیین نامه های مورد 

اشاره نخواهند بود.
* س��اختار و ماهیت حقوقی کانون موسس��ات اعتب��اری: در ماده ۲۱۱ 
ساختار و ماهیت حقوقی کانون موسسات اعتباری به نحوی طراحی شده 
که در عمل چاره ای جز تأیید همیش��گی مصوبات و اقدامات بانک مرکزی 
نخواهند داشت. پس پرسش آن است که آیا هدف از تأسیس کانون مورد 
بحث تأسیس تشکیالتی کامالً مردم نهاد و غیردولتی برای هماهنگ سازی 
ش��بکه بانکی کش��ور با سیاس��ت ها و اقدامات بانک مرک��زی و اظهارنظر 
کارشناس��ی آزاد در مورد مس��ائل بانکی است یا تأسیس موسسه ای کاماًل 
تحت نظر و وابسته به بانک مرکزی؟ از نظر کارشناسی چه توجیهی برای 

وابستگی اداری کانون موسسات عالی به بانک مرکزی وجود دارد؟
ب��ه هرح��ال، در کنار نق��اط مثب��ت و نوآوری های گوناگ��ون، نکات 
چالش برانگیز طرح بانکداری نیز فراوان است، به نحوی که بانک مرکزی 
رس��ماً در مجلس عدم موافقت خود را با آن اعالم داشته است. بانک ها 
و موسس��ات اعتباری خصوصی نیز اش��کاالت این طرح را به کمیسیون 
اقتص��ادی مجلس اعالم داش��ته اند. بدین ترتیب با وج��ود این ابهامات 
س��اختاری، ضرورت دارد مرک��ز پژوهش مجلس یک بار دیگر این طرح 
را مورد بازبینی کارشناس��ی خ��ود قرار دهد و نظری��ات اقتصاددانان و 
مدیران و کارشناس��ان بانکی را نیز پذیرا باش��د تا ب��ا اعمال اصالحات 
الزم مش��کالت مردم با شبکه بانکی کاهش یابد و نظام بانکی کشور در 
مس��یری نو در خدمت بیشتر به مردم قرار گیرد. مقبولیت شرعی طرح 
در جامعه نیز منوط به موافقت اجماعی مراجع عظام تقلید با آن است. 
در کنار آن صدا و س��یما نیز بایستی مردم را به طور مستمر در جریان 
این مباحث کارشناس��ی قرار دهد تا اف��کار عمومی جامعه به یک باره با 

تغییرات اساسی در سیستم بانکی کشور مواجه نشود.

آنچه در همایش »اصالح قوانین پولی و بانکی کشور« گذشت

چالش های هفت گانه طرح جدید بانکداری
نگاه

مواجهه موافقان و منتقدان طرح »بانکداری جمهوری اسالمی«
جدال مجلس با بانک مرکزی

در حال��ی کلیات طرح »بانکداری جمهوری اس��المی« هفته گذش��ته به 
تصویب مجلس رسید که رئیس کل بانک مرکزی ازجمله مخالفان این طرح 
است و به همین خاطر از نمایندگان در صحن علنی مجلس خواسته بود تا 
به طرح »بانکداری جمهوری اس��المی« رأی مثبت ندهند. اگرچه به گفته 
نماین��دگان مجلس، در جری��ان تدوین این طرح از نظ��رات بانک مرکزی 
اس��تفاده شده اس��ت، اما عبدالناصر همتی، روز سه شنبه گذشته صراحتا از 
نمایندگان مردم خواس��ت تا از تصویب طرح »بانکداری جمهوری اسالمی« 
خ��ودداری کنند. اما نمایندگان توجهی به توصی��ه همتی نکردند و کلیات 
ط��رح »بانکداری جمهوری اس��المی« با ۱۳۲ رأی مواف��ق و تنها 44 رأی 

مخالف به تصویب مجلس رسید.
درحال��ی که کمتر از ش��ش ماه ب��ه پایان عمر مجلس ده��م باقی مانده 
است، ش��اید طرح »بانکداری جمهوری اسالمی« را بتوان ماحصل واپسین 
تالش های نمایندگان مردم دانس��ت. از آنجا ک��ه نقش مجلس در ماجرای 
اخیر افزایش قیمت بنزین، به چالش کش��یده شد و »اصالح قیمت بنزین« 
در نشست سران قوا و بدون اطالع نمایندگان تصویب شد، حاال نمایندگان 
مجلس با تصویب طرح بانکداری »جمهوری اس��المی« و دوختن قبای تازه 
ب��ر تن نظام بانکی ایران به دنب��ال اعاده حیثیت و اثبات جایگاه مجلس در 

ساختار سیاست گذاری هستند.
در ط��رح »بانکداری جمه��وری اس��المی« تغییرات زی��ادی در قوانین 
بانک��داری اتفاق افتاده و همینطور میزان اس��تقالل بانک مرکزی از دولت، 
افزایش یافته است. همچنین با اجرای این طرح، شورای پول و اعتبار حذف 
می ش��ود و به  جای آن »هیأت عالی بانک مرکزی« در یک دوره شش ساله 
فعالیت می کند. تاسیس بانک توسعه از دیگر ویژگی های این طرح است که 

ذیل بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد.
ام��ا به موازات تصویب کلی��ات طرح »بانکداری جمهوری اس��المی« در 
صح��ن علنی مجلس، مرک��ز پژوهش های مجلس در روزهای سه ش��نبه و 
چهارش��نبه گذش��ته، میزبان همایش��ی ملی با عنوان »اصالح قوانین پولی 
و بانکی کش��ور« بود. این همایش از س��وی نهاد پژوهشی مجلس برمبنای 
تبیی��ن ضرورت های اصالح قوانی��ن پولی و بانکی و همینط��ور انتقادهای 
مطرح ش��ده نس��بت به طرح »بانکداری جمهوری اس��المی« برگزار شد و 

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به دفاع از طرح خود پرداختند.
مرکز پژوهش های مجلس همچنین در ابتدای هفته گذش��ته و چند روز 
پیش از تصویب کلیات »بانکداری جمهوری اس��المی« در صحن مجلس، با 
انتش��ار گزارش��ی از این طرح دفاع کرد و تصویب آن را به سود نظام بانکی 
دانس��ت. به گفته مرکز پژوهش ها، اصالح قوانی��ن پولی و بانکی همواره در 
مجل��س مطرح بوده و در حال حاض��ر، نتیجه این تالش ها در قالب گزارش 
کمیسیون اقتصادی تحت عنوان طرح »بانکداری جمهوری اسالمی ایران« 
به مجلس تقدیم شده است. این در حالی است که تاکنون به دالیل مختلف 
به وی��ژه اختالف نظ��ر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، الیحه جامعی توس��ط 
دولت در این زمینه ارائه نش��ده است، کمااینکه با وجود اقدامات انجام شده 
از ابتدای دهه ۸۰ شمس��ی در بان��ک مرکزی، صرفا یک الیحه برای اصالح 
برخی از فصول قوانین قبلی به مجلس ارائه ش��ده و به موارد مهمی همانند 
س��اختار اس��تقالل و نحوه اداره بانک مرکزی پرداخته نشده است، بنابراین 
کمیسیون اقتصادی مجلس با اصالح و تجمیع طرح های چهارگانه و الیحه 
اص��الح قان��ون پول��ی و بانکی، اصالح��ات مهمی را در قال��ب این طرح در 
حوزه ه��ای بهبود اس��تقالل، کارآمدی، اقتدار و پاس��خگویی بانک مرکزی، 
نظارت بانک��ی، قواعد حکمرانی و مدیریت بانک ها و پیش��گیری از تعارض 

منافع در نظام بانکی ارائه داده است.
اما چرا بانک مرکزی با طرح »بانکداری جمهوری اسالمی« مخالف است؟ 
عبدالناصر همتی که روز سه شنبه در صحن علنی مجلس حضور یافته بود، 
در مخالفت با این طرح گفت: »من منکر نکات مثبت این طرح نیستم اما در 
این طرح، س��اختار بانک مرکزی را تغییر داده اند. در شرایط تحریم هستیم 
و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه اس��ت. نباید اجازه دهیم این ش��وک به 

ساختار بانک مرکزی وارد شود.«
به گفته رئی��س کل بانک مرکزی، »مگر می ش��ود ۲۰5 ماده درخصوص 
سیس��تم بانکی آماده باش��د و یکباره همه این تغییرات ایجاد ش��ود، بدون 

اینکه کارشناسان و بانک مرکزی در این زمینه اقناع شده باشند.«
مخالفت همتی با طرح بانکداری مجلس در حالی اس��ت که پیش از این، 
سه تغییر به درخواست او در این طرح لحاظ شده بود، اما گویا این تغییرات 
آنچنان که باید و ش��اید نتوانس��ته نظر موافق همتی را به خود جلب کند، 
بنابراین او از یک س��و، از نمایندگان مجلس خواس��ت ت��ا به این طرح رأی 
مثبت ندهند و در س��وی دیگر، از آنها اجازه خواست تا الیحه دولت در این 
زمینه به مجلس ارس��ال ش��ود. گمانه زنی ها نش��ان می دهد همتی پیش از 
تصویب کلیات »بانکداری جمهوری اس��المی« در بزنگاه مجلس، نامه ای در 
این خصوص به رهبری نوشته و از این طرح انتقاد کرده بود. سپس رهبری 
نامه را به رئیس مجلس ارجاع می دهد و در نتیجه، جلس��ات مفصلی میان 

تدوین کنندگان طرح با نمایندگان بانک مرکزی برگزار می شود.
ب��ه گفت��ه الیاس حضرتی، دو جلس��ه مفصل در بان��ک مرکزی با حضور 
عبدالناص��ر همت��ی، اکبر کمیجانی و پیمان قربان��ی و همچنین تعدادی از 
نمایندگان کمیس��یون اقتصادی و کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش های 
مجلس برگزار ش��د. همتی که صرفاً بخش بان��ک مرکزی طرح »بانکداری 
جمهوری اس��المی« را مطالعه و بررس��ی کرده بود، نظ��رات خود را درباره 
ای��ن بخش مطرح ک��رد. از مواردی که در این دو نشس��ت به درخواس��ت 
رئیس کل بانک مرکزی در طرح مجلس اعمال ش��د، حذف سازمان نظارت 
بر بانک ها و مؤسسات اعتباری و تبدیل آن به معاونت نظارت بانک مرکزی 
بود. همچنین افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی در برابر هیأت عالی 
بان��ک مرکزی و تغییر جایگاه ش��ورای فقهی بانک مرک��زی، از دیگر موارد 

تغییریافته به درخواست رئیس کل بانک مرکزی بود. 
ط��رح »بانک��داری جمهوری اس��المی« همچنین موج��ب نگرانی اغلب 
اقتصاددانان و کارشناسان بانکی شده است، به  طوری که در ابتدای مهرماه 
۲۱ اقتصاددان در نامه ای نس��بت به تبعات این ط��رح، ابراز نگرانی کردند. 
عدم بهره گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح، تقابل و اختالف 
در میان تدوین کنندگان طرح، عدم توجه به مش��کالت ساختاری، عدم حل 
مشکل صوری سازی، قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر، عدم ارائه راهکار قابل 
قبول برای حل معضل خلق پول، جایگاه نامناس��ب ش��ورای فقهی، ساختار 
نامناس��ب بانک مرکزی و اعط��ای اختیارات انحصاری ب��ه رئیس کل بانک 
مرک��زی، ازجمله ایراداتی اس��ت که از نگاه ای��ن ۲۱ اقتصاددانان، در طرح 

بانکی مجلس دهم به چشم می خورد.
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هدفمندی یارانه ها ۹ سالگی را در سه دولت پشت سر گذاشت؛ طرحی که گفته 
می ش��د بزرگترین ط��رح اقتصادی ایران خواهد بود اکن��ون در کارنامه آن اثری از 
پررنگ ترین جریان تحول نیست و بند بند آن بیشتر شبیه رویابافی بوده است. هدیه  
یلدایی دولت دهم به مردم افزایش تند قیمت س��وخت و یارانه همگانی 45 هزار و 

5۰۰ تومانی بود که تا حدود ۱۰ سال بعد هم آثار انحراف قانونی آن پابرجاست.
ب��ه گزارش ایس��نا، محمود احمدی ن��ژاد، رئیس جمهوری ب��ود که طرح تحول 
اقتصادی و در اهم آن قانون هدفمندی یارانه ها را به مرحله اجرا درآورد. این طرح 
از سال های قبل و در دولت پیش از وی نیز مورد بحث و بررسی بود و به هر دلیلی 
اجرایی نش��د تا اینکه دولت دهم آغازگر آن ش��د. در حالی از مدت ها بحث قانون 
هدفمندی به جریان افتاده بود که سرانجام رئیس جمهور دولت دهم در ۲۷ آذرماه 
۱۳۸۹ و در آستانه یلدا،  در رسانه ملی با مردم صحبت کرد و گفت که از فردای آن 
روز اجرای طرح هدفمندی آغاز می شود و تغییر در قیمت سوخت با پرداخت یارانه 

نقدی همراه خواهد شد.
سوخت گران شد ولی به فوب نرسید

طبق قان��ون هدفمندی یارانه ها باید قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت 
کوره، نفت س��فید و گاز مایع و س��ایر مش��تقات نفت با لحاظ کیفیت حامل ها و با 
احتس��اب هزینه های مترتب )شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی( به 
تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران کمتر از ۹۰درصد  قیمت تحویل روی کشتی )فوب( در خلیج فارس 

نباشد.
بر این اساس آنچه در فاز اول اتفاق افتاد، این بود که برای اصالح قیمت سوخت، 
قیمت آن با شیبی تند و حداقل 4۰۰درصدی رشد کرد و در مهمترین تغییر، قیمت 
بنزین از لیتری ۱۰۰ به 4۰۰ تومان سهمیه ای و ۷۰۰ تومان آزاد و گازوئیل از لیتری 

۱6.5 به ۱5۰ تومان سهمیه ای و ۳5۰ تومان آزاد رسید.
در اجرای این تکلیف قانونی آنچه در دولت دهم اجرا شد، فقط همین یک مرحله 
افزایش قیمت سوخت بود. به هر حال رشد با شیب تند در فاز اول به حدی با خود 
آثار تورمی و تبعات به همراه داش��ت که تغییر مجدد در س��ال بعد منطقی نبود و 

می توانست شرایط اقتصادی را بدتر از گذشته پیش  ببرد.

در نهایت قانون هدفمندی به دولت یازدهم رس��ید و در س��ال ۱۳۹۳ بار دیگر 
تغییر قیمت سوخت اعمال و با حذف بنزین سهمیه ای قیمت ۷۰۰ تومانی سهمیه 
و ۱۰۰۰ آزاد یکی شد و از آن سال بنزین ۱۰۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار گرفت.
زمان گذشت و تا سال جاری افزایش قیمتی اعمال نشد. در برهه ای دولت تمایلی 
نش��ان نداد و زمانی مجلس موافقت نکرد تا اینکه در ش��امگاه ۲4 آبان ماه دولت از 
اصالح قیمت بنزین خبر داد و گفت که از آن لحظه بنزین سهمیه ای ۱5۰۰ تومان 
و بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان قیمت گذاری شده است. در مجموع، افزایش ساالنه و به 
تدریج قیمت سوخت برای رسیدن به هدف قانونی فقط محدود به سه بار افزایش 
قیمت با شیب نسبتا تند شد ولی به تکلیف قانون برنامه پنج برای رسیدن نرخ به 

۹۰درصد فوب خلیج فارس نرسید.
وقتی یک یارانه تبدیل به دو یارانه می شود

اما س��وی دیگر ماج��رای هدفمندی به خرج درآمد ناش��ی از آن برمی گردد که 
سال هاس��ت ابعاد آن را تحت الشعاع قرار داده اس��ت. قانون تاکید دارد که از محل 
افزایش قیمت س��وخت تا 5۰درصد برای یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی 
با لحاظ میزان درآمد به سرپرست خانوار پرداخت کند و از سوی دیگر اجرای نظام 

جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف را در دستور کار قرار دهد.
پایه گذاری غلط توزیع همگانی یارانه نقدی در ابتدا و ادامه آن موجب شد در این 
س��ال ها تقریبا هرچه درآمد کسب شد روانه حساب سرپرستان خانوار شود؛ رقمی 
که در سال برای جمع حدود ۷۸ میلیون نفری یارانه بگیر به 4۲ هزار میلیارد تومان 
می  رسد و از سال ۱۳۸۹ تاکنون بیش از ۳6۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی 
پرداخت شده ولی تولید و رفاه اجتماعی و سایر سهم برندگان از قانون هدفمندی، 

سهم قابل توجهی نبردند.
احمدی نژاد برای توزیع یارانه نقدی طرح خوشه بندی را مطرح کرد ولی به جایی 
نرس��ید و ترجیح داد به هر متقاضی ثبت نام کننده اعم از ثروتمند و نیازمند یارانه 
بدهد و نه او و نه دولت بعد نتوانستند این روند معیوب را اصالح کنند. دولت یازدهم 
هم که در شعار انتخاباتی خود تغییر در روال قبلی را مطرح کرده بود تنها به ثبت 
نام مجدد از متقاضیان بسنده کرد و در نتیجه بازهم بیش از ۷5 میلیون نفر خواهان 

گرفتن یارانه 45 هزار و 5۰۰ تومانی شدند.

قانون بودجه بارها دولت را مکلف به حذف یارانه بگیران پردرآمد و سه دهک باال 
کرد ولی دولت رسما اعالم کرده بود که چنین امکانی به لحاظ بانک های اطالعاتی 
یا مالحظات خاص ندارد و حتی در معدود مواردی که اقدام به حذف کرد، با حجم 

باالیی از معترضان مواجه و بخشی را مجدد به لیست یارانه بگیران برگرداند.
در س��ال جاری نیز که غربالگری یارانه بگیران جدی تر و گفته می ش��د با تکمیل 
بانک ه��ای اطالعاتی جمع زیادی از یارانه بگیران پردرآمد حذف خواهند ش��د، در 
ش��هریور و مهرماه ظاهرا کمت��ر از ۲میلیون نفر در مجموع حذف ش��دند و دیگر 
اعالمی در این مورد نش��د و آنچه رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد نشان از 
این داشت که حذف همین تعداد هم با اعتراض زیادی همراه بود و حذف یارانه به 

استرس به مردم نمی ارزد.
در حالی توزیع نقدی و غربالگری یارانه بگیران بزرگترین چالش قانون هدفمندی 
یارانه ها در چند س��ال اخیر بود و حل نش��د که در س��ال جاری و با افزایش مجدد 
قیم��ت بنزین، یارانه ای دیگر در س��بد هزینه ای دولت ق��رار گرفت و طرح کمک 
معیشتی اجرا شد که در هر ماه در کنار یارانه نقدی 45 هزار و 5۰۰ تومانی که به 
۷۸ میلیون نفر پرداخت می شود، یارانه ای دیگر با مبلغی متناسب با تعداد خانوار به 

حدود 6۰ میلیون نفر از این جمع پرداخت خواهد شد.
چه زمانی این قانون، قانون می شود؟

اکنون هدفمندی یارانه ها در آستانه پایان دهه اول عمر خود قرار دارد و بزرگترین 
ط��رح تحول اقتصادی که می خواس��ت با پرداخت هدفمند یاران��ه جریانی تازه در 
اقتص��ادی ایران ایجاد کند، نه تنها قیمت س��وخت را ب��ه قیمت فوب خلیج فارس 
نرسانده و پرداخت یارانه نقدی را ساماندهی نکرده بلکه اقتصاد با دو یارانه نقدی و 

حجم باالی یارانه نقدی مواجه است.
به اذعان دولت در سال بیش از ۱۳5۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران یارانه 
نقدی و غیرنقدی پرداخت می ش��ود که حداقل 4۲ هزار میلیارد آن برای یارانه 45 
هزار و 5۰۰ تومانی و حدود ۳۰ هزار میلیارد دیگر از این پس برای کمک معیشتی 
اس��ت و مابقی به یارانه های پنهان برمی گردد. با روال موجود مش��خص نیست چه 
زمانی قرار است قانون هدفمندی عینا اجرا و توزیع یارانه در ایران به درستی اصالح 

و اقتصاد دچار تحول شود.

آنچه بر طرح هدفمندی یارانه ها گذشت

9 سالگی در آستانه یلدا
یادداشت

فایننشیال تایمز گزارش داد
سورپرایزهای بازار انرژی در سال 2۰۱۹

عم��ده اتفاقات��ی که طی ۱۲ ماه اخی��ر در بازار ان��رژی روی داد، کامال 
پیش بینی شده بودند، اما سورپرایزهایی وجود داشتند که ابهامات حاکم 
بر این بخش را بارز کردند. این س��وپرایزها از نگاه این روزنامه انگلیس��ی، 
افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا بر ایران، به شماره افتادن نفس ونزوئال، 
تبدیل تغییرات جوی به یک موضوع سیاسی جمعی در اروپا و آمریکا، عدم 
استقبال از خودروهای برقی، افزایش مسافرتهای هوایی و هدف گذاری برای 

صفر شدن انتشار کربن بوده است.
به گزارش فایننشیال تایمز، ایران که یک سال پیش انتظار می رفت در 
صدر اخبار ۲۰۱۹ بماند، یک سال دیگر تحت فشار و تحریم ها دوام آورد و 
همچنان کشور پرنفوذی در خاورمیانه ماند. تحریم های آمریکا صادرات نفت 

ایران را متاثر کرد و عرضه نفت سنگین در بازار را دچار محدودیت کرد.
حمله موش��کی و پهپادی به تاسیس��ات پاالیش نفت ابقیق عربستان 
سعودی در سپتامبر به این تاسیسات که گفته می شود عامل تامین پنج 
درصد از عرضه جهانی نفت هستند، آسیب وارد کرد؛ با این حال افزایش 
قیمت شدیدی که پیش بینی شده بود روی نداد زیرا این حمالت باعث 
رویارویی نظامی در منطقه نشد. با این حال این داستان به پایان نرسیده و 
تحوالت خاورمیانه همچنان یکی موضوعات ابهام آمیز در بازار انرژی است. 
اگرچه در دوره ای به سر می بریم که از نظر تامین انرژی عرضه فراوانی وجود 
دارد اما به معنای آن نیس��ت که امنیت انرژی تضمین ش��ده است. برای 
واردکنندگان بزرگ که در صدر آنها چین قرار دارد و در ماه نوامبر بیش از 
۱۱ میلیون بشکه در روز نفت از سایر نقاط جهان خریداری کرد، وابستگی 
به مناطقی که تنش های ژئوپلیتیکی دارند همچنان یک ریسک جدی باقی 
مانده است. همچنین نفس ونزوئال به شماره افتاده است. در ونزوئال که زمانی 
یکی از مهمترین تولیدکنندگان نفت جهان بود، هرج و مرج اقتصادی باعث 
انتقال قدرت نشد. ابرتورم به رقم باورنکردنی ۱۰ میلیون درصد رسیده است 
و کمبود اقالم دارویی و خوراکی بیداد می کند. اما تالش های تحت حمایت 
آمریکا و شماری از دولت های اروپایی برای سرنگون کردن دولت نیکالس 
مادورو، رییس جمهور این کشور به جایی نرسیده است. تولید نفت خام 
ونزوئال طی سه سال گذشته حدود ۱.۷5 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا 
کرده و به کاهش صادرات منجر شده است. رویدادها در ونزوئال یک تراژدی 

برای این کشور هستند اما روی بازار جهانی نفت تاثیر چندانی نداشته اند.
تبدیل تغییرات جوی به یک موضوع سیاسی جمعی در اروپا و آمریکا، 
موضوع دیگری است که فایننشیال تایمز اشاره کرده است. شاید مهمترین 
تحول غیرمنتظره در طول سال ۲۰۱۹ تبدیل بحث درباره تغییرات جوی 
به یک موضوع سیاس��ی جمعی در اروپا و آمریکا بود. اصل موضوع تغییر 
نکرده اس��ت و آالیندگی ها به دلیل رش��د مصرف انرژی به خصوص در 
اقتصادهایی مانند چین و هند که به زغال سنگ وابسته هستند، همچنان 
به تدریج افزایش پیدا می کند. اما درام اعتراضات جنبش محیط زیستی 
Extinction Rebellion در به��ار و نق��ش کاریزماتیک گرتا تانبرگ، 
نوجوان سوئدی و شواهد فزاینده از واقعیت تغییرات در جو زمین، به مسئله 
تغییرات جوی اهمیتی بخش��یده که یک سال پیش نداشت. با این حال 
برجستگی این موضوع با پیشرفت جدی به سوی یک راهکار تطابق نداشته 
است. یک حس اضطرار در برخی از بخش های شمار محدودی از کشورهای 
توسعه یافته و نسبتا مرفه وجود دارد اما رفتار شخصی و سیاست عمومی 

تفصیلی هنوز با چنین باورهایی همگام نشده اند.
عدم استقبال از خودروهای برقی و افزایش مسافرتهای هوایی، دو اتفاق 
دیگر از نگاه این روزنامه انگلیسی است. شمار خودروهای شاسی بلندی که 
خریداری شده اند از فروش خودروهای برقی همچنان فراتر است. در انگلیس 
طی چهار سال گذشته میزان فروش خودروهای شاسی بلند به برقی ۳۷ 
دستگاه به یک دستگاه بوده است. همچنین شمار پروازها همچنان رو به 
رشد است و چین قصد دارد ظرف ۱5 سال آینده ۲۰۰ فرودگاه دیگر بسازد 
و حتی در اتحادیه اروپا فرودگاه ها تحت توسعه قرار دارند تا پاسخگوی رشد 
ترافیک هوایی باشند که به نرخ ساالنه شش درصد می رسد. هدف گذاری 
برای صفر شدن انتشار کربن، دیگر رخدادی است که در گزارش فایننشیال 
تایمز آمده اس��ت. واکنش جهانی تاکنون به هدف دوردست »صفر شدن 
انتشار کربن« تا سال ۲۰5۰ یا زودتر از آن معطوف شده است. این سیاست 
فاقد جزئیات است اما در ۱۲ ماه گذشته به حد کافی پا گرفته تا دولت ها، 
شرکت ها و سرمایه گذاران را به خود مشغول کند. برای صنعت انرژی مشکل 
این اس��ت که سیاست عمومی و واقعیتهای بازار همچنان در مسیرهای 
متفاوتی حرکت می کنند. در مجموع صنعت در حال ش��کوفایی و رونق 
اس��ت و شرکت ها با قیمت های پایین وفق پیدا کرده اند و بازارهای جدید 
رشد کرده و فناوری، فعالیت ها را تغییر داده و بخشهایی جدیدی از فرصت 
را به خصوص پیرامون انرژی های تجدیدپذیر ایجاد می کند. اما آینده میان 
مدت مبهم است. سرمایه گذاری مورد نیاز برای تامین تقاضای رو به رشد به 
دلیل ابهامات پیرامون سیاست هایی که تا آن زمان وجود خواهد داشت به 
خطر افتاده است. رویدادهای سال ۲۰۱۹ تنها به این ابهامات اضافه کردند.

به دنبال سهمیه بندی بنزین اتفاق افتاد
تغییر مسیر کپسول های گاز از خانه به خودرو

کمبود کپسول های گاز مایع در گوشه و کنار ایران در حالی به وجود 
آم��ده که مخازن ال.پی.جی خودروه��ا مقصر اصلی این کمبود بعد از 

اصالح قیمت بنزین و سهمیه بندی آن هستند.
به گزارش ایرنا، یک ماه از س��همیه بندی بنزین و اصالح قیمت آن 
می گذرد. در این میان از اعتراضات به قیمت بنزین گرفته تا تغییر در 
الگوی مصرف سوخت خودروها را شاهد بوده ایم تا آنجا که تعداد زیادی 
از افراد برای دوگانه س��وز کردن خودروهای خود اقدام کرده اند تا سهم 

قیمت سوخت در سبد خانوار خود را کاهش دهند.
البته سی.ان.جی یا همان گاز طبیعی فشرده تنها سوخت جایگزین 
ب��رای بنزین نبوده و برخی خودروها که از گذش��ته تجهیزات مصرف 
ال.پی.جی یا گاز مایع را داشتند،  دست به دامن کپسول های گاز مایع 
شدند که تا پیش از این تنها به عنوان سوخت خانگی در مناطقی که 
به شبکه گاز متصل نیستند استفاده می شد. این اتفاق در کنار قاچاق 
کپس��ول های گاز مایع،  باعث ش��ده تا گاز مایع در کشور کمیاب شود 
و صف های طوالنی ش��کل بگیرد. در واقع، مصرف ال.پی.جی با وجود 
خطراتی که در روند سوختگیری غیرمجاز دارد، به دلیل قیمت پایین 
و همچنین ارزش حرارتی باال مورد توجه مالکان خودروهایی قرار دارد 
که قدیمی تر هس��تند و مصرف باالیی دارند. اغلب خودروهای ال.پی.
جی سوز در کشور،  پیکان ها و پژوهایی هستند که عمری بیش از ۱5 
سال دارند و به دلیل مصرف باالی سوخت،  استفاده از بنزین برای آن ها 

صرفه اقتصادی ندارد.
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قیمت هر برگ از اوراق تس��هیالت مسکن مقداری افزایش یافته که بر 
این اساس زوجین تهرانی برای تهیه وام ۱۲۰ میلیونی باید ۱۰ میلیون و 
۸۰ ه��زار تومان هزینه کنند و مجردهای تهرانی هم برای دریافت وام ۸۰ 

میلیونی مسکن و جعاله باید 6 میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بپردازند.
به گزارش ایسنا، امتیاز تسهیالت مس��کن فروردین ، مرداد، آذر ۱۳۹۸ 
کمی بیشتر از 4۱ هزار تومان است، درحالی که تسه فروردین امسال 4۲ 
هزار و 5۰۰ تومان قیمت دارد. البته تسه اردیبهشت امسال 4۲ هزار تومان، 
تس��ه خرداد امس��ال 4۲ هزار و 4۰۰ تومان، تس��ه مرداد امسال 4۲ هزار 
تومان و تسه شهریور امسال نیز 4۲ هزار و ۲۰۰ تومان داد و ستد می شود.
بر این اساس، با توجه به شرایط کلی بازار قیمت متوسط هر ورق از اوراق 
تسهیالت مسکن حدود 4۲ هزار تومان در نظر گرفته و با این رقم، هزینه 

وام مسکن برای اقشار مختلف محاسبه شده است.
با توجه به اینکه زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی 
مس��کن باید ۲۰۰ برگه تس��هیالت مس��کن خریداری کنند، هزینه این 

تعداد اوراق برای آنها ۸میلیون و 4۰۰ هزار تومان می شود. به این مبلغ با 
احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت خرید آن باید 4۰ برگ تسه 
خریداری شود، یک میلیون و 6۸۰ هزار تومان اضافه می شود. در نتیجه در 
مجموع زوجین تهرانی باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن 
حدود ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان هزینه ش��ود. زوج های غیرتهرانی که 
در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می کنند، 
می توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ 
باید ۱6۰ ورق بهادار خریداری کنند، با این حساب باید حدود 6 میلیون و 
۷۲۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون 
و 6۸۰ هزار تومان ب��رای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت 

وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید ۸میلیون و 4۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این، زوج های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار 
نفر می توانند برای گرفتن 6۰ میلیون تومان وام مسکن، ۱۲۰ برگ بهادار 
خری��داری کنند ک��ه باید 4میلیون و ۹۲۰ هزار توم��ان بابت خرید اوراق 

بپردازند. همچنی��ن برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله 
نیز باید یک میلیون و 6۸۰ هزار تومان پرداخت کنند که در مجموع برای 
وام ۸۰ میلیون تومانی، حدود 6میلیون و 6۰۰ هزار تومان از سوی زوجین 
باید پرداخت ش��ود. مجردهای تهرانی نیز می توانند تا س��قف 6۰ میلیون 
تومان و مجردهایی که در مراکز استان های باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت 
دارند تا س��قف 5۰ میلیون تومان و در نهایت غیرزوج های ساکن در سایر 
مناطق تا سقف 4۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام 
باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تس��هیالت مس��کن را از فرابورس 
ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این 
اوراق 5 میلیون و 4۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان باالی ۲۰۰ 
هزار نفر جمعیت مبلغ 4 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و افراد گروه سوم مبلغ 
۳ میلی��ون و ۳6۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای 
دریاف��ت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و 6۸۰ هزار 

تومان دیگر هم بپردازند.

با اتمام ش��ش مرحله از ثبت نام مسکن ملی در بیش از ۲۸ استان تا روز جمعه، 
ثبت نام هفتمین فاز از مس��کن ملی برای مردم استان های تهران، قزوین و البرز از 

امروز شنبه ۳۰ آذر آغاز می شود.
سایت مس��کن ملی فعال برای مردم تهران، شهرهای پرند و پردیس را به عنوان 
محل س��اخت خانه های طرح اقدام ملی معرفی کرده اس��ت، اما این احتمال وجود 
دارد که در شهرهای اندیشه ،دماوند، اسالمشهر و شهریار نیز مسکن ملی ثبت نام 

ش��ود. خانه های مس��کن ملی در شهر تهران ساخته نخواهد ش��د و پروژه تهرانسر 
که با حضور رئیس جمهوری در ش��هریورماه امسال افتتاح شد به صورت مشارکتی 

ساخته می شود.
پروژه هایی که اکنون از متقاضیان خانه تحت عنوان مسکن ملی ثبت نام می شود 
براساس فروش اقساطی است و با شرایط ایده آل واگذاری زمین به صورت اجاره ۹۹ 
س��اله از متقاضیان ثبت نام می شود و برای دهک های متوسط است. پروژه مسکن 

تهرانس��ر به صورت مشارکتی ساخته می شود و باید سهم دولت و بخش خصوصی 
به عنوان سازنده این واحد تعیین شود و نهایتا نحوه واگذاری برای دهک های یک 

تا سه مشخص خواهد شد.
در  طرح اقدام ملی مسکن قرار است 4۰۰ هزار واحد مسکونی شامل ۲۰۰ هزار 
واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر 5۰ هزار نفر از سوی بنیاد 

مسکن و ۱۰۰ هزار واحد در بافت های فرسوده احداث شود.

اعالم قیمت برای مجردها و متأهل ها

هزینه وام مسکن افزایش یافت

از امروز 3۰ آذرماه

ثبت نام »مسکن ملی« برای تهرانی ها شروع می شود
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شکوفایی اقتصادی با بسته حمایتی ویژه  
خدمات بانکی بانک  پاسارگاد

 بانک  پاس��ارگاد با ارائه  بس��ته حمایتی ویژه   خدم��ات بانکی، گامی مهم در 
راستای کمک به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور و رونق صنایع داخلی برداشته 
اس��ت. به گزارش روابط  عمومی بانک  پاس��ارگاد، در بسته حمایتی ویژه  بانک 
 پاس��ارگاد، چهار خدمت مشاوره  بانکی، اعطای تسهیالت ارزان قیمت، گشایش 

اعتبار اسنادی داخلی و صدور انواع ضمانت نامه بانکی ارائه می شود.
این بس��ته با ارائه خدمات جامع به فعاالن اقتصادی، تجار، صاحبان کسب و 
کار و مش��اغل و ...، بسته ای راهگشا برای رونق تولید، افزایش اشتغال آفرینی و 
شکوفایی اقتصادی کشور اس��ت. کاهش بهای تمام شده  تولید کاال و خدمات، 
تسهیل در مبادالت و معامالت تجاری و امکان بهره مندی از تسهیالت مناسب، 
از مزایای این بس��ته  حمایتی اس��ت. فعاالن اقتصادی می توانند جهت کس��ب 
اطالعات بیشتر درخصوص این بس��ته به شعبه های بانک  پاسارگاد در سراسر 
کش��ور مراجعه کنند و یا با مرکز مشاوره و اطالع رس��انی به شماره ۸۲۸۹۰ و 
www. همچنین سامانه ارتباط با مشتریان در سایت بانک پاسارگاد به آدرس

bpi.ir تماس حاصل کنند.

حرکت معکوس بازار طالی ایران با بازار جهانی
سکه گران شد

در حالی قیمت طال در بازار جهانی با کاهش همراه بود، اما قیمت سکه و طال 
در بازار تهران افزایش پیدا کرد.

به گزارش خبرآنالین، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در آخرین روز 
هفته گذشته در بازار تهران ۷۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد و با قیمت 4 میلیون 
و 4۸۳ هزار تومان فروخته شد. سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز 5۰ هزار تومان و 
نیم سکه و ربع سکه ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد. این در حالی است 
که سکه گرمی بدون تغییر ماند. سکه بهار آزادی طرح قدیم در بازار 4 میلیون 
و 44۹ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۳۲۹ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون 
و 4۳۰ هزار تومان و س��که گرمی ۹۱۰ ه��زار تومان بود. در حال حاضر حباب 
س��که تمام بهار آزادی طرح جدید ۲۷ هزار تومان است. از سوی دیگر، قیمت 
هر گرم طالی ۱۸عیار با افزایش 5 هزار و ۳۰۰ تومانی همراه بود و در نهایت با 
قیم��ت 456 هزار و 4۰۰ تومان به فروش رفت. هر مثقال طال نیز یک میلیون 

و ۹۷۷ هزار تومان بود.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، درخصوص تحوالت بازار سکه و طال 
در هفته ای که گذش��ت، گفت: بازار سکه و طال تحت تاثیر نوسانات کم طالی 
جهانی قرار گرفت و دامنه نوس��انات متعادل پیش رفت؛ به  گونه ای که س��که 
تمام با ۳۰ هزار تومان نوس��ان بین 4میلی��ون و 45۰ تا 4میلیون و 4۸۰ هزار 
تومان متغیر بود. محمد کش��تی آرای، اوضاع بازار سکه و طال در هفته اخیر را 
اینگونه توصیف کرد که قیمت هر اونس طالی جهانی بین یک تا ش��ش دالر 
در طول هفته نوس��ان داشت. ضمن اینکه نوسان قیمت ارز نیز تقریبا مختصر 
بود و دامنه تغییرات مشخصی داش��ت بنابراین باتوجه کم نوسان بودن قیمت 
ه��ر اونس طالی جهانی و دامنه محدود قیمت ارز، قیمت طال و س��که تقریبا 
نوسان کم و محدود داشت. نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران تاکید کرد: 
کم نوسان بودن قیمت ارز و هر اونس طال در بازار جهانی باعث شد که در این 
هفته، عالوه بر اینکه افزایش تقاضای کاذبی شکل نگرفت، حباب جدیدی هم 
بر قیمت سکه ایجاد نشد. به گفته کشتی آرای، قیمت سکه از 4میلیون و 45۰ 
هزار تومان تا 4میلیون و 4۸۰ هزار تومان در نوسان بود و در واقع دامنه نوسان 

۳۰ هزار تومانی را تجربه کرد.

بانک مرکزی گزارش داد
آمار تراکنش های بانکی در نیمه نخست سال

بانک مرکزی، آمار تراکنش های بانکی س��امانه های الکترونیکی »ش��تاب«، 
»شاپرک«، »پایا«، »ساتنا«، »چکاوک« و »صیاد« را اعالم کرد.

بانک مرکزی در راس��تای خدمت رسانی آنی و سریع با راه اندازی سامانه های 
»شتاب«، »شاپرک«، »پایا«، »ساتنا«، »چکاوک« و »صیاد« در حوزه بانکداری 
الکترونیک، شاهد کسب دس��تاوردهای سترگی است که نتیجه آن دسترسی 
سریع و آسان مشتریان نظام بانکی به خدمات بانک ها و مؤسسات اعتباری است، 
بر این مبنا گزارش عملکرد س��امانه های یادشده در بازه زمانی شش ماهه سال 

۹۸ به منظور آگاهی شهروندان منتشر می شود.
به گفته بانک مرکزی، در س��امانه »چکاوک« تعداد 4۷ میلیون چک تبادل 
شده؛ مبلغ این چک ها یک میلیارد و 5۸۲ میلیون تومان است که نسبت به دوره 

مشابه در سال قبل به ترتیب ۲۱ و 6 درصد کاهش را نشان می دهد.
همچنین در سامانه »شاپرک« تعداد ۲۷ میلیون و 65۸ تراکنش پردازش و 
مبلغ یک میلیارد و 4۷5 میلیون تومان تسویه صورت گرفت که نسبت به دوره 

مشابه در سال قبل به ترتیب ۲۸ و ۲6 درصد رشد را نشان می دهد.
 در س��امانه »ش��تاب« تعداد ۲۰ میلیون و 4۰۱ تراکنش پردازش و مبلغ ۲ 
میلیارد و ۲۸۷ میلیون تومان تسویه صورت گرفت که نسبت به دوره مشابه در 

سال قبل به ترتیب ۲5 و ۲۷درصد رشد را نشان می دهد.
در سامانه »پایا« تعداد ۸۷4 میلیون تراکنش پردازش و بیش از یک میلیارد 
و ۹۰۰ میلیون تومان تسویه انجام شد که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به 

ترتیب ۳۳ و ۳۰ درصد رشد را نشان می دهد.
آمارها حاکی از آن اس��ت که در سامانه »س��اتنا« تعداد ۱۳ میلیون و 6۰۰ 
تراکنش با مبلغ 6 میلیارد و ۱۸۷ میلیون تومان تس��ویه انجام ش��د که نسبت 

به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب ۸۲ و ۱44درصد رشد را نشان می دهد.
در ش��ش ماهه اول س��ال ۱۳۹۸ تعداد تراکنش های سامانه »صیاد« به 5۳ 
میلیون و ۷4۷ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 4۱6.4۹درصد رشد را 
نشان می دهد. رشد تعداد این تراکنش ها تحت تاثیر راه اندازی سرویس استعالم 

است که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ هنوز راه اندازی نشده بود.

از ابتدای دی ماه
رمز پویا به  صورت مرحله ای اجرا می شود

روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد به  منظور رفاه حال مشتریان بانکی و 
ایجاد فرصت بیشتر برای انجام کار، از ابتدای دی ماه اجرای طرح رمز دوم پویا 
به صورت مرحله ای در بانک ها و موسسات اعتباری طی چند روز انجام می شود.

بنا بر اعالم بانک مرکزی، به  منظور رفاه حال مشتریان بانکی و ایجاد فرصت 
بیش��تر برای انج��ام کار، از ابتدای دی ماه اجرای ط��رح رمز دوم پویا به صورت 
مرحله ای در بانک ها و موسسات اعتباری طی چند روز انجام خواهد شد. بدین 
ترتیب از ابتدای دی ماه با اعمال تغییرات الزم در درگاه های پرداخت اینترنتی، 
امکان درخواس��ت رمز دوم پویا و دریافت آن از طریق پیامک به تدریج و طی 

چند روز برای مشتریان بانک های مختلف فراهم خواهد شد.

بانکنامه

مقابله با فساد مالی از دغدغه ها و مطالبات این روزهای جامعه ایران است 
که دستگاه های مس��ئول از جمله قوه قضائیه نیز عزم جدی خود را برای 
 FATF مبارزه با آن نش��ان داده اند؛ در این مس��یر، اجرای استانداردهای
با شفاف س��ازی روند مبادالت مالی و بانکی کشور می تواند راهگشا بوده و 

جلوی بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را بگیرد.
به گزارش ایرنا، بخش مهمی از پرونده های متعدد فساد مالی در کشور 
که به مس��اله روز جامعه تبدیل شده، ریشه در عدم رعایت استانداردهای 
مالی در شبکه بانکی و مالی کشور دارد. نگاهی به روند بررسی پرونده های 
مربوط به تخلفات بانکی نش��ان می دهد در صورت انضباط مالی بیشتر در 
نظام بانکی احتمال وقوع این تخلفات و مفاس��د کاهش زیادی می یافت، 
بنابراین برای ریشه کردن فساد چاره ای جز سروسامان دادن به روند قوانین 
مالی کش��ور و اجرای سختگیرانه تر مقررات مربوط به پولشویی و ... وجود 

ندارد.
برخی قوانین و مقررات مربوط به انضباط مالی و پولش��ویی سال هاست 
که در کشور تصویب شده اما هنوز به طور کامل اجرا نشده است، همچنین 
برخ��ی دیگر از قوانین نیز در حال بررس��ی اس��ت که بخ��ش عمده آنها 
همراس��تا با استانداردهای FATF اس��ت. در واقع، اجرای استانداردهای 
FATF عالوه بر ضرورت تعامل بین المللی، باعث کاهش فس��اد و جرایم 

مالی در داخل کشور نیز می شود.
با توجه به اینکه مبارزه با فس��اد مالی در کش��ور به یک مطالبه عمومی 
تبدیل ش��ده و عالوه بر مردم، مس��ئوالن نیز بارها ب��ر آن تاکید کرده اند، 

اجرای این استانداردها، سالمت نظام مالی در کشور را ارتقا می دهد.
موانع اجرای قوانین مقابله با پولشویی در کشور

با وجود اینکه قوانین مقابله با پولشویی مدت هاست در ایران به تصویب 
رس��یده اند، اما تاکنون به درستی اجرا نشده اند که عوامل مختلفی در این 

تاخیر نقش دارند. از مهم ترین عوامل موثر در اجرا نشدن قوانین مربوط به 
پولشویی، فعالیت موسسه های مالی غیرمجاز بوده است. این موسسه های 
غیرمجاز در طول س��ال های فعالیت خود، هیچ گاه حاضر به شفاف سازی 
ترازنامه ه��ای خود نبوده اند که البته نتیجه عملکرد آنها از خاطره ها نرفته 

است.
بحران پولی نتیجه رشد قارچ گونه موسسه های مالی غیرمجاز و فرار آنها 

از شفافیت و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی بود.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه چندی پیش درباره خس��ارت واردشده 
توس��ط این موسسه ها، گفته است: موسس��ه های مالی غیرمجاز ۳6 هزار 
میلیارد تومان به دولت خس��ارت زدند، زیرا دولت ناچار ش��د برای جبران 

تعهدات و خساراتی که وارد کردند این مبالغ را پرداخت کند.
بانک ها و موسس��ه های مالی دارای مجوز در سال های اخیر، اقداماتی را 
برای اجرای این قوانین انجام داده اند که البته کامل نبوده اس��ت. در واقع 
می توان گفت به دلیل فراهم نبودن برخی شرایط و هزینه  بر بودن، بانک ها 
و موسس��ه های دارای مجوز، بخش هایی از این قوانین را اجرا کرده اند که 
این موضوع نیز کاهش نظارت بانک مرکزی و ناترازی در صورت های مالی 

آنها را به دنبال داشته است.
آماده نبودن زیرساخت های فنی، عامل دیگر در اجرا نشدن کامل قوانین 
مقابله با پولشویی است، البته با تدوین دستورالعمل ها و ابالغ بخشنامه ها، 

گام هایی برای تحقق آن برداشته شده است.
اما بررسی ها نشان می دهد، اگر ایران استانداردهای الزم برای پیوستن به 
FATF را بپذیرد سیستم بانکی به طور خودکار، ناچار به تسریع در اجرای 

قوانین پولشویی خواهد شد.
به دلی��ل اینکه هر بانکی که نتواند این اس��تانداردها را اجرایی کند به 
خودی خود از تبادالت مالی خارجی محروم می شود و مشتریان خود را از 

دس��ت می دهد، باعث می شود همه بانک ها به اجرای برنامه های مبارزه با 
پولشویی و شفافیت، شتاب بدهند که نتیجه آن، ارتقای سالمت مالی نظام 

مالی و کاهش فساد مالی در کشور است.
FATF آخرین وضعیت پذیرش ایران در

گ��روه ویژه اقدام مالی تاکنون برای پیوس��تن کامل ای��ران به این نهاد، 
چندی��ن بار فرصت داده، اما اعالم کرده پس از آخرین مهلت که در اواخر 
بهمن امسال به پایان می رسد، به هیچ وجه این فرصت تمدید نشده و در 

صورت عدم پذیرش آن، ایران وارد لیست سیاه می شود.
»گروه ویژه اقدام مالی« با هدف جلوگیری از پولش��ویی، رش��د حمالت 
تروریستی، باندهای مافیایی، قاچاقچیان اسلحه و تجارت مواد مخدر توسط 
هفت کش��ور صنعتی جهانی )گروه جی۷( تش��کیل شده است. این گروه 
برای موسس��ات مالی و بانک ها روش های استانداری را مشخص کرده اند 
که امکان تامین مالی فعالیت های غیرقانونی را کاهش داده یا سخت کرده 
و عمل به این اس��تانداردها به نظام بانکی کمک می کند که نقل و انتقال 

غیرقانونی پول را ردگیری و منشأ و هدف آن  را مشخص کند.
ای��ران از مجموع 4۱ مورد برنامه عم��ل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد 
که مربوط به بخش های اجرایی بوده را عملیاتی کرده اس��ت. چهار برنامه 
باقی مانده در قالب الیحه هایی ش��امل »اصالح قانون مبارزه با پولشویی«، 
»اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریس��م«، »عضویت در کنوانسیون 
بین المللی مبارزه با جرائم س��ازمان یافته فراملی )پالرمو(« و »عضویت در 
کنوانس��یون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم )CFT(« از سوی 
دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که دو مورد در نهایت به تصویب رسید.
اما دو الیحه ش��امل پیوس��تن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون 
مبارزه با تامین مالی تروریسم )CFT( برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.

چرا قوانین مقابله با پولشویی در ایران اجرا نشده است؟

FATF مقابله با فساد مالی با ابزار

به باور فعاالن اقتصادی، تجربه تخصیص ارز 4۲۰۰ تومانی از س��وی دولت برای 
کاالهای اساس��ی، تجربه موفقی نبوده و دولت به جای اینکه از تبعات تعیین نرخ 

دستوری ارز درس بگیرد، مجددا می خواهد آن را در سال آینده تکرار کند.
بودجه س��ال ۹۹ در حالی توس��ط دولت تقدیم مجلس شد که در بخشی از این 
الیحه درباره قیمت ارز نیمایی تعیین تکلیف ش��ده است. حسن روحانی در جمع 
نماین��دگان مجلس به موض��وع نرخ ارز پرداخت و توضی��ح داد: »ما برای کاالهای 
اساسی ارز 4۲۰۰ تومانی اختصاص دادیم و برای بودجه سال ۹۹ هم برای کاالهای 
اساسی اختصاص خواهیم داد. حتی کاالهای غیراساسی هم با ارز نیمایی خواهد بود 

که در این بودجه ما ارز نیمایی را ۸5۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم.«
محمدباق��ر نوبخت هم بعد از اعالم جزییات بودجه ۹۹ در مجلس، در نشس��ت 
خبری با فعاالن رسانه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برای سال ۹۹ نیز تصمیم 
به استفاده از دالر 4۲۰۰ تومانی برای تأمین کاالی اساسی دارد، توضیح داد: »بله؛ 
تصمیم ما قطعی اس��ت زیرا اگر به جای دالر 4۲۰۰ تومانی از ارز نیمایی اس��تفاده 
ش��ود، یعنی پذیرفته ایم از ابتدای فروردین ماه ۹۹ مرغ و ش��کر به جای ارز 4۲۰۰ 
تومانی با دالر حدود ۱۱ هزار تومانی تأمین شود که در این شرایط همه چیز گران 

خواهد شد، دولت به  دنبال مهار تورم است.«
این در حالی است که فعاالن بخش خصوصی که از سال ۹۷ به طور مداوم نسبت 
به اثرات منفی تخصیص ارز 4۲۰۰ تومانی به کاالهای اساسی واکنش نشان داد ه اند، 
پس از اعالم جزییات بودجه ۹۹ و پافشاری دولت بر تداوم ارز 4۲۰۰ تومانی، ضمن 
انتق��اد از بی توجهی به نظرات بخش خصوص��ی در تدوین الیحه بودجه ۹۹ بر این 
باورند دخالت دس��توری دولت در تعیین نرخ دالر نیمایی باعث آشفتگی بازارهای 

صادراتی و وارداتی خواهد شد.
هرج و مرج؛ مهم ترین تبعات تعیین نرخ دستوری دالر

در همین زمینه، محس��ن حاجی بابا رئیس کمیس��یون بازار پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه تجربه تخصیص ارز 4۲۰۰ تومانی از س��وی دولت 
برای کاالهای اساس��ی، تجربه موفقی نبوده و دولت به جای اینکه از تبعات تعیین 
نرخ دس��توری ارز درس بگیرد، مج��دد می خواهد آن را تک��رار کند، در گفت وگو 
با »پایگاه خبری اتاق ایران« می افزاید: به واس��طه این تخصیص نادرس��ت و عدم 

وجود دیدگاه صحیح به مسأله کنترل قیمت ها و ریشه یابی درست تورم، بازار برخی 
محصوالت، چند نرخی ش��ده است و همانطور که فعاالن و صاحب نظران اقتصادی 
باره��ا هم تکرار کرده اند، تخصیص ارز 4۲۰۰ تومانی به کاالهای اساس��ی فقط به 
سودجویی عده ای خاص شده است. حال دولت مجدد تصمیم گرفته همین تجربه 

را با تعیین نرخ ۸5۰۰ تومانی دالر در بودجه سال ۹۹ تکرار کند.
او با اش��اره به بررس��ی های صورت گرفته توس��ط کمیس��یون متبوع اش تصریح 
می کند: همان زمانی که دولت تصمیم گرفت ارز 4۲۰۰ تومانی را بدون هیچ مبنا 
و منطق اقتصادی به کاالهای اساس��ی تخصیص دهد، امروز هم همان منطق را در 
تعیین دالر ۸5۰۰ تومانی برای سال آینده در پیش گرفته است. دولت باید استدالل 
خود را تبیین کند که وقتی ارز نیمایی حول و حوش ۱۱ هزار تومان عرضه می شود 
و قیمت ارز آزاد هم حدودا ۱۳هزار تومان است، تصمیم گرفته نرخ دالر را برمبنای 
۸5۰۰ تومان بگذارد؟ توجیه سازمان برنامه و بودجه برای تعیین این نرخ چیست؟

به اعتقاد رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، اگر سال آینده در سامانه 
نیما دالر با نرخ ۸5۰۰ تومان به طور دس��توری تعیین ش��ود، نتیجه ای جز هرج و 
مرج عاید اقتصاد کش��ور نخواهد ش��د. او در همین زمینه می گوید: همین االن هم 
کاالهایی که با ارز 4۲۰۰ تومانی وارد می ش��وند با قیمت ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان به 

دست مصرف کننده می رسند.
وی همچنی��ن تبعات این تصمیم انفعالی دولت را افزایش قاچاق عنوان و تأکید 
می کند: دولت اگر می خواهد واقعاً به اقش��ار ضعیف کمک کند، بهتر است به  جای 

این سیاست ارز تخصیصی، سیاست خود را به پرداخت یارانه نقدی تغییر دهد.
نرخ ارز باید در سال آینده شناور تعیین شود

همچنین عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به این پرسش 
که تعیین نرخ دالر نیمایی با قیمت ۸هزار و 5۰۰ تومان در بودجه سال آینده چقدر 
واقعی اس��ت؟ می گوید: تجربه تعیین نرخ دستوری را سال گذشته درخصوص ارز 

4۲۰۰ تومانی شاهد بودیم که هیچ نتیجه ای هم عاید مردم نشد.
او بر این باور اس��ت که دولت باید توجه داشته باشد که نمی توان نرخ تورم را به 
 صورت مصنوعی و دستوری کنترل کرد، زیرا این کار سبب می شود که مزیت های 

دیگر اقتصادی از بین برود.

آرگون با تاکید بر اینکه نرخ ارز باید واقعی باشد، تاکید می کند: ارز باید تک نرخی 
باش��د؛ ب��ه این معنا که این عرضه و تقاضا اس��ت که ن��رخ ارز را تعیین می کند. بر 
همین اساس نرخ ارز می بایست به صورت شناور مشخش شود. او در همین زمینه 
تصریح می کند: برمبن��ای واقعیت های اقتصادی امروز، نرخ دالر نباید زیر ۱۰ هزار 

تومان باشد.
همچنین رئی��س اتاق بازرگانی تهران از نامه ن��گاری فعاالن اقتصادی با مجلس 
درخصوص اش��کاالت ارزی بودجه ۹۹خبر داد و گفت: با اعداد و ارقام ارز در الیحه 

بودجه، پای ارز چندنرخی دوباره به اقتصاد باز خواهد شد.
مسعود خوانس��اری با انتقاد از نحوه بودجه نویسی دولت در بخش ارز برای سال 
۹۹ گفت: باید از دولت پرسید که نرخ ۸5۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در الیحه 
بودجه س��ال ۹۹ کل کش��ور، چه مبنایی داشته و بر چه اساسی محاسبات صورت 
گرفته که دولت به چنین رقمی رسیده است؛ این در شرایطی است که بررسی های 
ما نشان می دهد که در نظر گرفتن این نرخ دستوری در بودجه، به هیچ عنوان در 

اقتصاد عملیاتی نخواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نرخ ۸5۰۰ تومانی در نظر گرفته ش��ده در 
الیحه بودجه، فاصله زیادی با نرخ بازار آزاد به وجود خواهد آورد و بازار چندنرخی 
ایجاد خواهد کرد؛ بر همین اساس فعاالن اقتصادی ضمن مخالفت با این اشکاالت 
موج��ود در بودج��ه، نامه نگاری هایی با مجلس خواهند داش��ت تا مجلس در زمان 

تصویب، جلوی عملیاتی شدن این تصمیمات را بگیرد.
به گفته وی، تجربه س��ال گذشته نش��ان داد که نمی توان به صورت 
دستوری و تحکمی، قیمت ارز را تعیین کرد و نگه داشت؛ این در حالی 
است که در مقاطعی از زمان، درآمدهای ارزی کشور از محل درآمدهای 
نفت��ی، به اندازه کافی بود و دولت می توانس��ت قیمت را تعدیل کرده و 
حتی زیر قیمت واقعی نگاه دارد، ولی وقتی که درآمدهای ارزی کش��ور 
از محل نفت، کاهش یافته و دولت نمی خواهد ش��کل و ش��مایل بودجه 
و رفتار اقتصادی خود را تغییر دهد، قیمت ارز در بازار افزایش می یابد.

به اعتقاد خوانساری، اگر قرار باشد که نرخ ارز کنترل شود، باید هزینه های دولت، 
کم شود و از طرف دیگر نیز واقعیت ها از جمله تورم ۳۰ تا 4۰درصد دیده شود.

تداوم ارز دولتی و نیمایی در بودجه سال آینده منطقی است؟

تبعات تعیین دستوری قیمت دالر

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران عنوان کرد
جای خالی نهادهای تخصصی در تصمیمات 

بازارهای مالی
دبیرکل کانون نهادهای س��رمایه گذاری ایران گفت در دولت و مجلس به 
اندازه کافی نیروی متخصص وجود ندارد که این امر باعث ایجاد آسیب های 
جدی به بازارهای مالی ش��ود؛ بنابراین بهتر اس��ت تا اقداماتی که قرار است 
از سوی مجلس و یا دولت ابالغ شود با مشورت نهادهای حرفه ای تخصصی 
صورت گیرد. سعید اس��المی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران 
در نامه ای خطاب به رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار خواس��تار بررسی 
الیحه بودجه و الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتی در یک جلس��ه 
ویژه شورای عالی شده است. در این نامه قید شده که این لوایح آثاری روی 
بازارهای مالی به  طور عام و بازار سرمایه به طور خاص خواهد داشت و الزم 
است که از منافع سهامداران و سرمایه گذاران در مرجعی مانند شورای  عالی 
صیانت شود. اسالمی در گفت وگو با ایرنا، به ارسال دو الیحه بودجه و اصالح 
برخی از قوانین و مقررات مالیاتی اشاره کرد و افزود: در مورد الیحه مالیات 
به نظر می رسد که مجلس در مدت عمر کوتاهی که دارد نتواند آن را مورد 
بررس��ی قرار دهد، اما لوایح و طرح هایی که از سوی مجلس مطرح می شود 
ممکن اس��ت ضمن آس��یب به منافع بازار س��رمایه، اثرات��ی را در معامالت 

انجام شده در این بازار به همراه داشته باشد.
وی ادام��ه داد: در دولت و مجلس به اندازه کافی نیروی متخصص وجود 
ن��دارد و به نظر می رس��د که بخش بزرگی از قوانینی که تصویب می ش��ود 
باعث ایجاد آس��یب های جدی به بازارهای مالی ش��ود، بنابراین بهتر اس��ت 
تا اقداماتی که قرار اس��ت از س��وی مجلس و یا دولت ابالغ شود با مشورت 

نهادهای حرفه ای تخصصی صورت گیرد.
اس��المی خاطرنش��ان کرد: در نامه ارسال ش��ده به رئیس سازمان بورس 
ضمن گالیه مطرح ش��ده مبنی بر اینکه به چه دلیل نظر س��ازمان ها برای 
این لوایح اخذ نش��ده، تقاضا داش��تیم تا جلسه ای با حضور مسئوالن رده باال 
برای بررس��ی لوایح برگزار ش��ود. دبی��رکل کانون نهادهای س��رمایه گذاری 
ای��ران با تاکید بر اینکه الیحه بودجه نیازمند بررس��ی جدی اس��ت، افزود: 
اکنون بندهایی را در این الیحه ش��اهد هس��تیم که مش��خص است دولت 
در تنگناهای بودجه ای قرار گرفته و ممکن اس��ت برای افزایش درآمد خود 
دس��ت به اقداماتی بزند که آس��یب جدی را در بلندمدت بر اقتصاد کشور و 
بازار سرمایه وارد کند به همین دلیل بندهای بودجه نیاز به بررسی جدی و 
بیشتری دارد. وی به اصالح قوانین موجود در مقررات مالیاتی تاکید کرد و 
گفت: در همه دنیا سیاس��ت مالیاتی یکی از ابزارهای سیاستی دولت است، 
بنابراین نیاز است تا بررسی شود که آیا این سیاست های مالیاتی در راستای 

توسعه بازار سرمایه و به تبع آن اقتصاد کشور است یا خیر؟
اس��المی با بیان اینکه این موارد نیازمند اظه��ارات نهادهای متخصص و 
حرفه ای اس��ت، گفت: تجربه نش��ان داده آنچ��ه در دولت و مجلس تصویب 
می ش��ود خالی از نظرات کارشناس��ی بوده و گرایش��ات سیاسی دارد و در 
بس��یاری از مواقع مسائل مدنظر بیش��تر به حل موضوعات فوری اختصاص 
پی��دا می کند تا مس��ائل بلندمدت. دبیرکل کانون نهادهای س��رمایه گذاری 
ایران به تاثیر الیحه بودجه بر روند معامالت بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: 
در برخی از بندها تکلیفی برای صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت جهت 
خرید اوراق منتشرش��ده توسط دولت منتش��ر شده و دیگر بندها مربوط به 
صنایع و ش��رکت های مختلف اس��ت که بخش بزرگی از این ش��رکت ها در 
بورس و دارای س��هامدار هس��تند و ممکن اس��ت بخش عمده ای از منافع 
عمومی س��هامدار از طریق تصمیمات دولت تح��ت تاثیر قرار گیرد که این 
تاثی��رات باید مورد بررس��ی جدی قرار گیرد. وی در پای��ان افزود: دولت به 
عنوان سهامدار این شرکت ها باید منافع سایر سهامداران، منافع سطح کالن 

جامعه و اقتصاد کشور را مورد توجه قرار دهد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: همایش تخصصی »فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در بازار 
س��رمایه« با حضور شاپور محمدی رئیس س��ازمان بورس، محمدرضا پورابراهیمی 
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس و مدیران ارش��د بازار س��رمایه، روز چهارشنبه 

گذشته در اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد.
در ابتدای این رویداد، رئیس س��ازمان بورس با اش��اره به اینکه فرهنگ سازی در 
حوزه سرمایه گذاری های بورس��ی ضرورت اقتصاد ملی و رسالتی همگانی است، از 
فعالی��ن اقتصادی و اعضای اتاق های بازرگانی درخواس��ت کرد برای ترویج فرهنگ 

صحیح سرمایه گذاری تالش کنند.
دبی��ر ش��ورای عالی بورس گفت: بازار س��رمایه بهترین مس��یر هدایت نقدینگی 
ب��ه بخش مولد اقتصاد اس��ت و حضور گس��ترده فعالین اقتص��ادی، عموم مردم و 
سرمایه گذاران در این بازار، وابسته به فرهنگ سازی مستمر است. بازار سرمایه قواعد 
س��رمایه گذاری دقیق و تخصصی دارد و باید حتما آموزش های مستمر در این بازار 
وجود داشته باشد و اتاق بازرگانی حتما می تواند در راستای فرهنگ سازی و آموزش 

با نهاد ناظر بازار سرمایه همکاری کند.
س��خنگوی س��ازمان بورس به پروژه فرهنگ س��ازی، شهر به ش��هر اشاره کرد و 
گفت: شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس به عنوان نهاد فرهنگ ساز بازار سرمایه، 
در ش��هرهای مختلف حضور دارد و با برگزاری همایش ها، کارگاه های آموزش��ی و 
گفت وگوه��ای رو در رو، فرآیند فرهنگ س��ازی را به پی��ش می برد و این رویکرد تا 

ترویج کامل فرهنگ سرمایه گذاری صحیح در سراسر کشور ادامه دارد.
به گفته محمدی، با قطعیت می توان گفت بازدهی بازار س��رمایه طی ۱۰ س��ال 
گذشته بیش از همه بازارها بوده و افق بلندمدت سرمایه گذاری در این بازار جذاب 

است.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ورود خرما و کش��مش ب��ه بورس کاال را از  
برنامه های پیش روی بازار س��رمایه عنوان کرد و گفت: اس��تان کرمان به واس��طه 
محصوالت کشاورزی بااهمیتی چون زیره و پسته و همچنین صنایع فلزی و معدنی 

گسترده یکی از تاثیرگذارترین استان های بورسی کشور محسوب می شود.
به گزارش سنا، دبیر شورای عالی بورس به عملکرد بورس انرژی نیز اشاره کرد و 
گفت: حجم معامالت بنزین در بورس انرژی بس��یار خوب بوده و امیدواریم بورس 
انرژی روزی به بزرگ ترین بورس کشور تبدیل شود زیرا ثروت اصلی ما انرژی است 

و باید بدون دخالت بیگانگان قیمت خود را تعیین کند.
سخنگوی سازمان بورس از ظرفیت بودجه ای انتشار اوراق خبر داد و گفت: بازار 
سرمایه از انتشار انواع اوراق استقبال می کند و از بخش خصوصی دعوت می کنیم از 

فرصت موجود بهره برداری کند.

محمدرضا پورابراهیمی نیز در ادامه این همایش گفت: استان کرمان 
۱۱.5درص��د مس��احت کش��ور را به خ��ود اختص��اص داده و به عنوان 
بزرگترین استان ایران از ظرفیت های گسترده اقتصادی برخوردار است. 
ارزش شرکت های کرمانی در بورس و فرابورس نیز ۸درصد ظرفیت کل 
اس��ت. این آمار نشان می دهد بنگاه های اقتصادی استان کرمان در بازار 

سرمایه جایگاه بسیار مهمی دارند.
به گفته وی، ۱6۰۰ بنگاه اقتصادی فعال در استان کرمان داریم که می توانند با 
آشنایی با فضای تخصصی وارد عرصه شده و از مزیت های بازار سرمایه استفاده کنند 
و باید با تبیین مزیت ها و برگزاری همایش ها، این بس��تر فراهم ش��ود که به عنوان 

استان برتر در بازار سرمایه نقش ایفا کنیم.
 نماین��ده مردم کرم��ان و راور در مجلس به ظرفیت های بازار س��رمایه از جمله 
اثربخش��ی اقتصادی بورس کاال و انرژی اش��اره کرد و بیان داش��ت: بورس انرژی و 
بورس کاال کلید ش��فافیت فعالیت های اقتصادی حوزه انرژی و کشاورزی و کشف 
عادالنه قیمت محصوالت اس��ت. به عنوان مثال باید ماده معدنی زغال س��نگ در 
بورس عرضه شود؛ زیرا اکنون مسئله ای که شرکت های زغال سنگی را تحت تاثیر 

قرار داده، خرید انحصاری این محصول است.
عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجلس با بیان اینک��ه اگر زغال س��نگ در بورس 
قیمت گذاری شود و زمینه صادرات را فراهم کنیم، طبیعتا می توانیم آثار و پیامدهای 
مثبت را شاهد باشیم، گفت: امروز صنعت زغال کشور فقط به واسطه قیمت گذاری 
نامناسب در شرایط بسیار بدی به سر می برد در حالی که باید براساس شرایط بازار 

تعریف و قیمت ها تعدیل شود.
پورابراهیمی اظهار کرد: وقتی کاالیی به بورس وارد ش��ود، باید استاندارد الزم را 
داش��ته باش��د و می تواند مقدمه ای برای صادرات بزرگ در کشور باشد زیرا یکی از 
مش��کالت در صادرات پس��ته، بحث استاندارد بود که با بورس کاال این مسئله حل 

می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نباید از ظرفیت های کشور در بازار 
سرمایه غافل بشویم، گفت: باید آغاز تحوالت بزرگ را پایه ریزی کنیم؛ گاهی افرادی 

مدت ها پشت درب پذیرش می مانند که باید این کار توسط بورس تسریع شود.
وی با اش��اره به الیحه بودجه س��ال ۹۹ افزود: بخش��ی از ظرفیت بازار س��رمایه 
در بودجه دیده نش��ده اس��ت. معتقدیم در شرایط جنگ اقتصادی باید تصمیماتی 
بگیریم که از جنس فعالیت، س��اختار و پتانس��یل هایی مانند بازار سرمایه حداکثر 

استفاده بشود.
پورابراهیمی تصریح کرد: به دلیل تحریم های آمریکا فروش نفت ما با محدودیت 

مواجه ش��د که باید در این خصوص تصمیم گیری کنی��م و یکی از کارهایی که از 
دو س��ال قبل با تالش همکاران و حمایت بورس صورت گرفت، توانستیم از طریق 
مکانیزم عرضه در بورس انرژی برای نفت ساختار فراهم کنیم و این امکانپذیر است 

که خریدار بخش خصوصی نفت را بخرد و خودش صادر کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بازار سرمایه یکی از مهم ترین 
مولفه های تصمیم گیری ما در عرضه نفت است، گفت: نفت خام و میعانات گازی و 
نفت کوره وضعیت نامناسبی دارند در حالی که پاالیش و پخش در حوزه بنزین در 
بورس موفق عمل می کند. مگر می شود در وزارتخانه جایی موفق باشد و جایی نه؟ 

و باید عرضه نفت از طریق بازار سرمایه پیگیری شود.
محمدرضا پورابراهیمی از مسئولین بازار سرمایه به ویژه بورس تهران و فرابورس 
درخواست کرد فرآیند پذیرش و ورود بنگاه های تولیدی به بازار سرمایه را تسهیل 

کنند.
ش��اهین چراغی، عضو ش��ورای عالی بورس نیز رشد بازار س��رمایه تا به امروز را 
چش��مگیر خواند و به ظرفیت های اوراق سلف موازی استاندارد اشاره کرد و گفت: 
ام��کان بهره ب��رداری از این اوراق برای محصوالت مختلف کش��اورزی و صنعتی – 
معدنی مهیا است. همچنین بخش خصوصی نیز می تواند از این اوراق بهره برداری و 

از طریق آنها تامین مالی کند.
وی با اشاره به اینکه خیلی از شرکت های استان کرمان پتانسیل ورود به بورس 
را دارند اما باید مقدمات را ایجاد کرد، تصریح کرد: کرمان می تواند پایلوت توس��عه 
اقتصادی کشور باشد زیرا در هر حوزه از جمله صنعت، معدن و کشاورزی ظرفیت 
دارد و آمادگی داریم در ارائه آموزش ها و ... کمک کنیم. برای استفاده از بازار سرمایه 

نیازمند کارگاه آموزشی هستیم تا فعاالن اقتصادی را آموزش دهیم.
عضو ش��ورای عالی بورس با اشاره به اینکه باالترین میزان درآمد ارزی در کشور 
مربوط به شرکت مس است، افزود: بازار سرمایه فرصت خیلی خوبی است و باید از 

این ظرفیت استفاده کرد.

در همایش »فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در بازار سرمایه« مطرح شد

بورس کلید شفافیت فعالیت اقتصادی
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ضربه های سنگین اقتصادی با ورود کاالی 
قاچاق به کشور

رئیس انجم��ن صنایع لوازم خانگی ایران گفت قاچاق، ضربه های بس��یار 
سنگینی را به صنعت و معادن توسعه اقتصادی کشور وارد می کند.

حبی��ب اهلل انصاری در گف��ت و گو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، با بیان 
اینکه قاچاق یک پدیده ش��وم است، گفت:  قاچاق، بحث اقتصادی است که 
ضربه های بسیار سنگینی را به صنعت و معادن توسعه اقتصادی کشور وارد 
می کند. در زمینه جلوگیری از قاچاق باید برنامه ریزی همه جانبه ای داش��ته 
باشیم، اما اینکه کاالی قاچاق را پیگیری و ضبط کنیم، قاچاقچی را بگیریم و 

به عنوان مجرم محکوم کنیم تنها هدف نیست.
 او بیان کرد: بار ها در مجامع مختلف درباره مبارزه با قاچاق کاال این موضوع 
را تأکی��د کرده ایم که هدف اصلی این اس��ت که کاالیی که به عنوان قاچاق 
می گیرن��د را نباید به بازار وارد کنند، بنابراین کاالی قاچاق یا باید معدود یا 

باید برگشت داده شود.
رئیس انجمن صنایع لوازم خانگ��ی ایران ادامه داد: این تفکر نباید مطرح 
ش��ود که ما کاالی قاچاق را گرفته ایم، به عنوان مثال اگر لوازم خانگی است 
باید مدتی در انبار کاال نگهداری ش��ود سپس به افراد کم درآمد، بی بزاعت یا 
حتی به سازمان هایی که درآمد بسیار کمی دارند مثال بعضی بیمارستان های 
دولت��ی واگذار ش��ود. انص��اری افزود: ب��رای جلوگی��ری از ورود قاچاق باید 
برنامه ریزی جامعی ش��ود، به طور مثال قاچاقچی باید بداند که او بازرس��ی 
و رس��یدگی می ش��ود. نیرو هایی وجود دارد که واقعا از ورود کاال های قاچاق 
جلوگیری می کنند.  او با اشاره به آمار ورود قاچاق لوازم خانگی، تشریح کرد: 
قاچاق دور از چشم و پنهان است، بنابراین ما آماری از آن نمی توانیم داشته 
باش��یم، اما کافی اس��ت که به مراکز اصلی و تجمع واحد های فروش سری 
بزنید. از ابتدای س��ال ۹۷ ورود لوازم خانگی را به ایران ممنوع کردیم، یعنی 
پیشنهاد دادیم و آن را پیگیری کردیم و در آخر پذیرفتند و ورود لوازم خانگی 

از اسفند ۹۷ ممنوع شد.
رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تاکید بر اینکه ورود لوازم خانگی 
از سال ۹۷ ممنوع شد، گفت: اکنون نیمه دوم سال ۹۸ را پشت سر گذاشتیم 
و اگر سری به مراکز تجمیع و فروش لوازم خانگی بروید لوازم خانگی خارجی 

را مشاهده می کنید اما این لوازم خانگی از کجا آمده است؟
او با تاکید بر اینکه کاالها حتما باید شناسه کاال داشته باشند، گفت: کاالی 
قاچاق هم بدون هویت، بدون اس��تاندارد و بدون پرداخت عوارض و حق به 
دولت وارد می ش��وند و عمدتا اینها غیراس��تاندارد هستند و از کیفیت الزم 

برخوردار نیستند و حتی نام جعلی دارند.
این  لوازم وارد می شوند بنابراین قیمت شان هم پایین و امروز قدرت خرید 
مردم هم در این بازار ضعیف است، پس بعضی از افراد بدون اینکه بدانند این 
کاال از کیفیت و استاندارد الزم برخوردار است این کاال را خریداری می کنند.

انصاری بیان کرد: یکی از راه های شناس��ایی و مبارزه با قاچاق کاال، طرح 
شناسه کاال هاس��ت که نه تنها روی یک کاال بلکه باید روی مغازه ها که قبال 
صحبتش هم شده بود با سازمان اصناف کشور و سازمان مبارزه با قاچاق کاال 

و هم تعزیرات حکومتی این امر اجرا شود.
او گفت: اول باید به ماجرای جلوگیری از ورود قاچاق کاال، ورود پیدا کنیم 
سپس اینکه شناس��ه کاال داشته باشند و اینکه حتی خود مراکز فروش هم 
تابلویی بزنند که این مغازه ها صرفا کاالی تولید داخل را به فروش می رسانند.

گزارشی از شیوع بیماری به دلیل انباشت دام 
در دامداری ها نداشتیم

رئیس سازمان دامپزشکی کشور  گفت با وجود تراکم دام سنگین و سبک 
در دامداری ها، اما تاکنون گزارش��ی از ش��یوع بیم��اری مرتبط با این قضیه 

نداشتیم.
علیرضا رفیعی پور در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
وضعیت انباشت دام در دامداری ها اظهار کرد: دام انباشت شده در واحد های 
دامداری به س��بب آنکه مورد مایه کوبی بر علیه بیماری های مش��ترک دام و 
انسان قرار می گیرند و همواره دامداران پرواربندی و داشتی نسبت به خطرات 
و بروز بیماری ها آگاه هستند از این رو دام خود را به موقع در برابر بروز انواع 
بیماری ها واکس��ینه می کنند که در ای��ن صورت خطرات بیماری به حداقل 
ممکن می رسند. او ادامه داد: خوشبختانه امسال بیماری های مشترک دام و 
انسان در مقایسه با سال های قبل کاهش چشمگیری داشته است به طوری 
که در بحث تراکم دام در حوزه دام سنگین و سبک، بیماری که مرتبط با این 

قضیه باشد تاکنون نداشته ایم.
رفیعی پور با اشاره به اینکه قدمت بیماری نیوکاسل در کشور به 6۰ سال 
می رسد، اظهار کرد: همه ساله کانونی از بیماری نیوکاسل در مرغداری های 
کش��ور اتفاق می افت��د و این بیماری کامال مدیریتی اس��ت به طوری که در 
صورت اجرای واکسیناسیون طبق برنامه سازمان دامپزشکی حداکثر تلفات 

در واحد ها ۳ تا 5درصد خواهد بود.
او از اجرای برنامه کنترل نیوکاس��ل برای اولین بار در کش��ور خبر داد و 
گفت: بعد از س��ال ها امسال برای اولین بار و به صورت فراگیر در کل کشور 
45 میلیون طیور بومی به صورت رایگان در برابر بیماری نیوکاسل واکسینه 
می شوند که این امر به طور چشمگیری میزان ویروس در کل کشور را کاهش 
می دهد. به گفته رفیعی پور در کنار اجرای واکسیناسیون رایگان طیور بومی 
در کل کشور به دنبال استفاده از واکسن های جدید و پیشرفته دنیا با همکاری 
کمیته راهبردی همکاران بخش خصوصی، تش��کل های بخش طیور و سایر 
متخصصان حوزه در کشور هستیم چراکه این امر بر کنترل بیماری نیوکاسل 

تأثیر بسزایی دارد.
مدیریت کمیته اعضای ممیزی بر کنترل شیوع بیماری تأثیر بسزایی داشت

این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه تاکنون گزارشی از شیوع آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان در کش��ور نداش��تیم، اظهار کرد: س��ال گذشته با اجرای 
برنامه ملی کنترل آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان موفق به کنترل و مهار بیماری 
شدیم و امس��ال هم از طریق بحث آموزش به بهره برداران، رصد و پایش در 
تمامی حوزه های طیور بومی، صنعتی و وحشی موجب شد طی ماه های اخیر 

گزارشی از این بیماری نداشته باشیم.
او گفت: با توجه به اقدامات خوبی که در ۱۰ اس��تان پرخطر همچون سه 
اس��تان ساحلی شمالی، قزوین، البرز، تهران، قم، اصفهان، آذربایجان شرقی، 
خراسان رضوی و فارس توسط کمیته مشترکی از اعضای سازمان دامپزشکی، 
اتحادیه مرغ تخم گذار و س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان ها صورت گرفت 
موجب شد شیوعی از بیماری در کشور نداشته باشیم چراکه این کمیته برابر 
با اقدامات بهداش��تی طی مراجعه به مرغداری های تخم گذار اجازه می دهد 
واحد ها جوجه ریزی داش��ته باشند و یا قبل از جوجه ریزی اقدام به واکسینه 
شدن جوجه های مرغ تخم گذار کند که تمامی این رفتار های مدیریتی توسط 

کمیته اعضای ممیزی در کنترل بیماری تأثیر بسزایی داشت.

اخبـــار

با نزدیک ش��دن به ش��ب یلدا، بازار آجیل و خش��کبار داغ ش��ده است و شاهد 
نوساناتی در این بخش هستیم.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، کمتر از ۲4 ساعت به بلندترین شب سال 
باقی مانده اس��ت، مردم کم کم خود را برای مراس��م این ش��ب آم��اده می کنند و 
مغازه های س��طح شهر رنگ و بویی دیگر به خود گرفته اند. این در حالی است که 
سال گذشته مغازه های آجیل فروشی به سبب رشد چندبرابری قیمت در کما به سر 
می بردند چراکه بسیاری از خانوارها آجیل را از سفره شب یلدا خود حذف کردند .

گش��ت و گذار در بازار آجیل فروش��ی نش��ان می دهد که قیمت هر کیلو پسته 
۱6۰ ت��ا ۱۹۰ ه��زار تومان، بادام هندی ۱۷۰ تا ۲۱۰ ه��زار تومان، فندق ۱۱۰ تا 
۱۳۰ ه��زار تومان، بادام درختی ۱5۰ تا ۱۹۰ ه��زار تومان، مغز گردو ۷۰ تا ۱۳۰ 
ه��زار تومان، تخمه کدو ۳۰ تا 45 هزار تومان، تخمه ژاپنی 45 تا 65 هزار تومان، 
آجیل چهار مغز ۱۹۰ تا ۲۳۰ هزار تومان و آجیل مخصوص شب یلدا ۷۰ تا ۱۱۰ 

هزار تومان است.
همچنین آجیل چهار مغز در بسته بندی های لوکس و الکچری با نرخ های ۳5۰ 

هزار تا یک میلیون تومان عرضه می شود.
حال به س��راغ مس��ئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعی��ت بازار آجیل و 
خش��کبار شب یلدا و تاثیر رشد چندبرابری تولید بر قیمت و وضعیت تقاضا باخبر 

شویم:

خبری از حباب کاذب قیمت آجیل در شب یلدا نیست
علیرض��ا ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خش��کبار هفته گذش��ته قیمت 
اقالم آجیل و خش��کبار در پی افزایش نرخ ارز با نوس��انات جزئی روبه رو ش��د که 

خوشبختانه با ساماندهی بازار ارز، قیمت به تعادل و ثبات قبلی رسیده است.
وی افزود: با توجه به آنکه آجیل و خش��کبار اقالم وارداتی و صادراتی به ش��مار 

می رود، نوسان نرخ ارز بر این بازار تاثیر سوء می گذارد.
ارزانی ممقانی با اش��اره ب��ه اینکه کمبودی در عرضه هیچ ی��ک از اقالم آجیل 
و خش��کبار وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به رش��د چن��د برابری تولید  آجیل و 
خشکبار نسبت به سال قبل، کمبودی در بازار وجود ندارد که از این حیث قیمت 

دچار نوسان شود.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار ادامه داد: رصد ها از بازار نشان می دهد که تقاضا 
برای خرید آجیل و خشکبار شب یلدا با سال قبل قابل مقایسه نیست و هم اکنون 
بسیاری از آجیل فروشی ها در حال تزیین خنچه عروس هستند، این در حالی است 

که سال گذشته خریداری در بازار وجود نداشت.
به گفته وی، با وجود آنکه گرانی در تمامی اقالم موردنیاز خانوار ملموس است، 
بنابراین این موضوع در کنار فراوانی تولید و افت ۳۰ تا 4۰درصدی قیمت نس��بت 

به ابتدای سال موجب شده گرانی ها چندان به چشم نیاید.
ارزانی ممقانی قیمت هر کیلو پسته احمد آقایی را ۱4۰ هزار تا ۱6۰ هزار تومان 

اعالم کرد و گفت: همچنین قیمت هر کیلو پس��ته اکبری ۱4۰ هزار تا ۱۹۰ هزار 
تومان، پسته فندقی ۱۲۰ هزار تا ۱4۰ هزار تومان، بادام هندی ۱5۰ هزار تا ۱۹۰ 
هزار تومان، انجیر خش��ک 6۷ هزار تا ۱۸۰ هزار تومان، فندق 5۰ هزار تا 6۰ هزار 
توم��ان، مغز بادام درختی ۱4۰ هزار تا ۲۳۰ هزار تومان و بادام زمینی ۳۰ هزار تا 

5۰ هزار تومان است.
وی ادام��ه داد: قیمت هر کیل��و مغزگردو ۷5 هزار تا ۱۲۰ ه��زار تومان، تخمه 
ک��دو گوش��تی 4۸ هزار تا 6۰ هزار تومان، تخمه آفتابگ��ردان ۲۰ هزار تا ۳5 هزار 
توم��ان، تخمه ژاپنی ۲5 ه��زار تا 4۰ هزار تومان، نخودچ��ی ۱4 هزار تا ۲۲ هزار 
تومان، کش��مش ۳۰ هزار تا 45 هزار تومان، آجیل ش��یرین ۸5 هزار تا ۱6۰ هزار 
تومان، آجیل ش��ور 65 هزار تا ۱۷۰ هزار تومان، برگه زردآلو ۳4 هزار تا 5۰ هزار 
تومان و برگه قیصی 4۰ هزار تا 55 هزار تومان اس��ت. ناگفته نماند که در ش��ب 
یلدا عمدتا آجیل شیرین مورد استفاده قرار می گیرد که کیلویی ۱6۰ هزار تومان 

فروخته می شود.
رئیس اتحادیه آجیل و خش��کبار قیمت این محصوالت را در آس��تانه شب یلدا 
پیش بینی کرد و گفت: باتوجه به حباب کاذب قیمت آجیل و خش��کبار در س��ال 
گذشته و کاهش قدرت خرید خانوار، تقاضایی برای خرید در بازار وجود نداشت که 
همین امر موجب شد آجیل روی دست آجیل فروشی ها بماند، اما امسال به سبب 

شیب نزول قیمت، رونق به بازار بازگشته است.

بازار خشکبار رنگ و بویی دیگر به خود گرفت

قیمت هر بسته آجیل چهار مغز لوکس یک میلیون تومان

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت اولوی��ت اول حفظ وضع موجود در تولید 
و در گام بعد توس��عه صادرات اس��ت. رضا رحمانی عصر روز پنجش��نبه در آیین 
تجلیل از صادرکنندگان نمونه اس��تان اصفهان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی اصفهان اظهار کرد: امسال پیش��ران رونق و تولید ملی در صادرات 
هس��تیم. توان خرید مردم پایین آمده و صادرات انتخابی نیست بلکه ضرورت به 
حساب می آید. در این جهت نیز تنها صندوقی که افزایش بودجه داشته صندوق 
حفاظت صادرات است. وی افزود: امسال روز ملی صادرات با تاخیر برگزار شد و 
دلیل اصلی این بود که خواس��تیم مراسم را اتاق ایران برگزار کند زیرا اعتقاد ما 

بر مشارکت تشکل ها است.
وزیر صمت درخصوص ش��رایط صادرات کش��ور تصریح ک��رد: باید روزی فکر 
می کردیم که نفتی موجود نداریم، حاال کشور را چگونه اداره کنیم؟ در آن زمان 

چقدر باید صادرات شود؟ آیا توان آن را داریم؟

رحمان��ی افزود: کارهایی که در وزارت در حال اجرا اس��ت کارهای ترویجی و 
زیربنایی برای صادرات و توسعه آن است.

وی با تاکید بر صادرات به همس��ایگان خاطرنش��ان ک��رد: یکی از عرصه های 
توسعه صادرات در سال ۹۸، کشورهای همسایه اند.

وزیر صمت تاکید کرد: در س��ال گذشته ۲4میلیارد دالر صادرات داشته ایم و 
هدف مان افزایش 4درصدی تا سال ۱4۰۰ و رسیدن به 4۸ میلیارد دالر است.

رحمانی اضافه کرد: این هدف گذاری در حالی است که ظرفیت صادرات ایران 
به ۱5 کشور همسایه به مرز ۱۰۰میلیارد دالر می رسد.

وی درخصوص روابط با کشورهای همسایه نیز توضیح داد: اکثر این ۱5 کشور 
همس��ایه به تعامالت و صادرات ایران عالقه مندند. میزبانی ما در هفته گذشته از 

هیأت عمانی نیز نشان از همین عالقه دو طرفه بود.
وزی��ر صم��ت درخصوص نقش وزارت صمت در گس��ترش روابط و صادرات با 

کش��ورهای همس��ایه خاطرنش��ان کرد: وظیفه ما به عنوان دولت، مذاکره با این 
کشورهاست و راه آن را هم بلدیم.

رحمان��ی همچنین با بیان اقدام��ات و پیگیری ها برای قانون بازگش��ت ارزی 
افزود: بین ما و شما فاصله ای نیست و در هر کاری که الزم باشد دولت را راضی 

خواهیم کرد. همانطور که توانستیم تا ۸۰درصد بازگشت ارزی را اصالح کنیم.
وی درخصوص بازدی��د صبح  این روز از واحدهای تولیدی و صنعتی اصفهان 
تصریح کرد: طی بازدیدهای  این روز واحدهایی را دیدیم که ضمن تولید به روز 
و قطع وابس��تگی، با نمونه مش��ابه اروپایی هیچ تفاوتی نداش��ت. در جبهه امروز 

حفظ این تولیدات، پیروزی است.
وزیر صمت در پایان با اش��اره ب��ه نقش تاثیرگذار اس��تان اصفهان در اقتصاد 
کشور افزود: اگر قراری در اصفهان گذاشته شود، اثرش را در کل کشور مشاهده 

خواهیم کرد.

رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی گفت هر کیلو دام زنده با قیمت 4۲ هزار و 
شقه گوسفندی با نرخ ۹۰ هزار تومان در بازار عرضه می شود.

علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی در گفت و گو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، از ثبات نرخ گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو 
ش��قه گوسفندی با نرخ ۸۱ تا ۸۲ هزار تومان به مغازه دار و با احتساب ۱۰درصد 

سود معادل ۹۰ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود.
رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی با اشاره به اینکه قیمت گوشت طی دو ماه 
اخیر ۱۰ تا ۱5 هزار تومان در بازار کاهش داشته است، افزود: این در حالی است 

که تقاضای چندانی برای خرید در بازار وجود ندارد.
 ملکی درباره آینده بازار گوشت گفت: با توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا 
بعید اس��ت که نوس��ان خاصی در ابتدای ماه همزمان ب��ا واریز حقوق کارمندان 
و کارگ��ران اتف��اق بیفتد.  او درباره آخرین وضعیت قاچ��اق دام بیان کرد: بنا بر 
آخرین آمار میزان محدودی دام در حال قاچاق از مرز های کش��ور اس��ت که با 
استمرار نوسان نرخ دالر همانند گذشته انگیزه قاچاقچیان برای خروج غیرقانونی 
دام از مرز های کشور افزایش می یابد که این امر بر نوسان قیمت در بازار بی تاثیر 

نخواهد بود.   صادرات دام بر تالطم قیمت گوشت در بازار دامن می زند

 رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی با اش��اره به اینکه کمبودی در عرضه دام 
زنده وجود ندارد بیان کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو دام زنده در شهرس��تان ۳6 
تا ۳۸ هزار تومان و تهران 4۰ تا 4۲ هزار تومان اس��ت که علت باالی قیمت دام 

در تهران مربوط به هزینه های جانبی همچون حمل و نقل برمی گردد.
 ملکی در پایان در واکنش به اصرار برخی مس��ئوالن مبنی بر صادرات دام به 
بازار ه��ای هدف گفت: با توجه به آنکه زمان زیادی تا پایان س��ال باقی نمانده از 
این رو صادرات دام تنها بر التهاب قیمت در بازار دامن می زند چراکه داشته های 

موجود تنها جوابگوی نیاز داخل است.

صادرات امسال انتخابی نیست، ضرورت است

قیمت گوشت در بازار به ثبات رسید

 نرخ هر کیلو دام زنده 42 هزار تومان
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اخبار

موتورسواری زنان مغایرتی با قانون ندارد
رئیس فراکس��یون مس��تقلین والیی مجلس با تأکید ب��ر ضرورت صدور 
گواهینامه موتورس��یکلت برای بانوان، گفت قانون منعی برای موتورسواری 

بانوان ندارد.
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصرخودرو« به نق��ل از خانه ملت، غالمعلی 
جعفرزاده ایمن آبادی در واکنش به مخالفت یک ش��عبه دیوان عدالت برای 
صدور گواهینامه موتورس��یکلت برای زنان، یکی از ش��رایط اجتهاد را عالم 
بودن به شرایط زمان و مکان دانست و گفت: بسیاری از موارد ممنوع و حرام 
متناس��ب با ش��رایط زمان و مکان تصمیم گیری شده و در صدور حکم  های 
قضای��ی این موارد باید مدنظر همگان باش��د چراکه قاضی موظف به اجرای 

قوانین کشور است.
نباید جامعه را در مقابل دین قرار داد

نماینده مردم رش��ت در مجلس ش��ورای اس��المی با تأکید بر اینکه نص 
صریح قرآن و قانون باید مالک عمل همگان در صدور احکام باش��د، افزود: 
نباید به بهانه به مخاطره افتادن شأنیت اجتماعی زنان، تصمیماتی اخذ کرد 

که جامعه را مقابل دین قرار داد.
هیچ قانونی موتورسواری بانوان را منع نکرده است

وی با یادآوری اینکه در هیچ قانونی موتورس��واری بانوان منع نشده و در 
اح��کام دینی نیز چنین چیزی نیامده اس��ت، ادام��ه داد: امکان دارد برخی 
ب��زرگان توصی��ه کنند که این امر به دلیل ش��رایط اجتماعی در یک مقطع 
زمانی به صالح نیست ولی موتورسواری بانوان را نباید به هیچ عنوان ممنوع 

و حرام قلمداد کرد.
جعف��رزاده ب��ا بی��ان اینکه قطع��ا فردی ک��ه آرایی مبنی ب��ر ممنوعیت 
موتورس��واری بانوان و عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان صادر 
می  کند بر ش��رایط اجتماعی کشور احاطه الزم را ندارد، اضافه کرد: در حال 
حاضر بس��یاری از افعال حرام در کشور در حال رخ دادن است که کسی به 

آنها توجه نمی کند.
وی تأکید کرد: در ش��رایط فعلی که در بدنه و توده مردم نارضایتی هایی 
وجود دارد، طرح چنین مباحثی منجر به افتراق و شکاف اجتماعی می شود.

جعف��رزاده ایمن آبادی ب��ر ارائه گواهینامه موتورس��واری به زنان تأکید و 
تصری��ح کرد: چرا پیش از وقوع اتف��اق آن را قضاوت و پیش  بینی می کنیم؛ 
بای��د پس از صدور گواهینامه در صورت وق��وع تخلف با آن برخورد کرد نه 

اینکه به بهانه های واهی جلوی یک امر قانونی را گرفت.
نباید کاری کرد که زنان با پوش��ش مردانه به موتورس��واری مخفیانه تن 

دهند
رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس تأکید کرد: درست نیست که با 
عدم صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان، کاری کرد که آنان به صورت 
مخفیانه و در پوشش  مردانه اقدام به این کار کنند و باید به صورت قانونمند 

اجازه موتورسواری به بانوان داده شود.

سبقت خودروهای دوگانه سوز نسبت به بنزین سوزها
 محصوالت داخلی همچنان با حباب قیمتی 

روبه رو هستند 
قیمت ه��ا در ب��ازار خودرو طی هفت��ه جاری متاثر از کاه��ش نرخ ارز در 
شرایطی روند نزولی به خود گرفت که به گفته برخی از فعاالن بازار بسیاری 

از محصوالت داخلی همچنان با حباب قیمتی روبه رو هستند.
به گزارش پدال نیوز، آنچه مش��خص است همراه با افزایش نرخ ارز در دو 
هفته گذش��ته قیمت ها در بازار خودرو صعودی شد. در این بین خودروهای 
دوگانه س��وز با توجه به استقبال مش��تریان از محصوالت گازسوز با افزایش 
قیمت بیشتری نسبت به بنزین سوزها همراه بود. بیش از یک ماه از افزایش 
قیمت بنزین می گذرد. این در ش��رایطی اس��ت که هم��راه با روند صعودی 
قیمت ه��ا در دیگر بازار ها، خودرو نیز با افزایش قیمت همراه ش��ده اس��ت. 
با توجه به روند کاهش��ی قیمت ها در بازار طی هفته جاری و تخلیه حباب 
قیمت��ی، فعاالن بازار اظهار امی��دواری می کنند که این روند در هفته آینده 

نیز تداوم یابد و از حباب قیمت ها کاسته شود.

خودروسازان بازار را ملتهب نمی کنند
خودروس��از و اص��والً هر بنگاه اقتص��ادی دیگری، از التهاب نه تنها س��ود 
نمی ب��رد بلک��ه در بلندمدت، چن��د برابر انتف��اع لحظه ای را ک��ه از چنین 

التهاب هایی حاصل می آید از کف خواهد داد.
ب��ه گ��زارش پدال نی��وز، ه��ر از گاه، از گوش��ه و کنار میدان سیاس��ت، 
اظهارنظرهای��ی از ای��ن دس��ت ب��ه گوش می رس��د ک��ه خودروس��ازها با 
نرخ گذاری ه��ای خود بازار خودرو و بازارهای متاثر از آن را ملتهب می کنند. 
نمونه اخیر چنین اظهاراتی را باید در حجت االس��الم حس��ین سبحانی نیا، 
نماین��ده  س��ابق مجلس که در دور هش��تم و نهم افتخ��ار نمایندگی مردم 
شریف شهرستان را داشته جست. ایشان در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو، 
فرموده اند که »گرانی بنزین تاثیرات اقتصادی بر معیشت مردم برجا گذاشته 
اس��ت؛ بعضاً دستگاه های دولتی مانند شرکت های خودرویی که تولیدکننده 
هس��تند، با افزای��ش قیمت ها به گرانی ها دامن می زنن��د« و گرچه این یک 
بخش بسیار کوچک و حاشیه ای از گفت وگوی ایشان بوده، خبرنگار محترم 
و س��ردبیر گرام��ی خبرگزاری فوق الذکر، همین بخ��ش را به تیتر گفت وگو 
تبدیل کرده اند و تعمیم داده اند که: »ش��رکت های خودروس��ازی با افزایش 

قیمت به گرانی  دامن می زنند.«
ام��ا در پاس��خ این خبرگ��زاری و ای��ن نماین��ده  محترم س��ابق و دیگر 
سیاس��ت مداران گرام��ی باید در نظر گرفت که فارغ از سیاس��ت، در میدان 
اقتص��اد جه��ان وجهی دیگ��ر دارد و اولوی��ت در آن حفظ ثب��ات و امنیت 
اقتصادی اس��ت. خودروس��از و اصوالً هر بنگاه اقتص��ادی دیگری، از التهاب 
نه تنها س��ود نمی برد بلکه در بلندمدت، چند براب��ر انتفاع لحظه ای را که از 
چنی��ن التهاب هایی حاصل می آید از کف خواهد داد. از همین روس��ت که 
خودروسازان برای کنترل بازار و به تعادل رسیدن بازار در نوبت های مختلف 
فروش فوری و پیش فروش ها و شیوه های دیگر فروش را در سال جاری اجرا 

کردند که این روند همچنان ادامه دارد.
ب��ا ای��ن همه و فارغ از ای��ن موضوع که در جای خ��ود قابل طرح و بحث 
است، همچنان که طبعا یک نماینده  مجلس به خوبی می داند و مطلع است، 
قیمت فروش محصوالت خودروس��ازان که در کالم ایش��ان برجس��ته شده، 
پس از تایید س��ازمان حمایت و تصویب س��ایر مراجع قابلیت اجرا داشته و 
خودروس��ازان در تعیین قیمت فروش محصوالت خود نقشی ندارند. این امر 
یک موضوع حاکمیتی است و نهادهای مختلف حکومتی در تعیین آن نقش 
دارند و خودروس��از حتی اگر اراده کند، نخواهد توانس��ت قیمت محصوالت 
خ��ود را تغییر دهد. از این رو افزایش قیمت خودرو در بازار هیچ ارتباطی و 

نفعی برای خودروسازان ندارند.

براساس اطالعیه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی منشأ 
اصلی آلودگی مربوط به وسایل نقلیه در کالنشهر ها ناشی از خودرو های 

دیزلی و احتراق نامناسب سوخت در خودروهاست.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری میزان به نقل از روابط عمومی ش��رکت ملی 
پاالی��ش و پخ��ش فرآورده های نفت��ی با صدور اطالعیه ای ب��ا تاکید بر 
کیفیت مناس��ب بنزین توزیعی در کالنش��هر ها اعالم کرد: منشأ اصلی 
آلودگی مربوط به وسایل نقلیه در کالنشهر ها ناشی از خودرو های دیزلی 

و احتراق نامناسب سوخت در خودروهاست.
در این اطالعیه آمده اس��ت مطابق گزارش منتشرشده توسط شرکت 
کنترل کیفیت هوای تهران منش��أ بیش از ۸۰درصد از آلودگی وس��ائل 
نقلیه شهر تهران مربوط به کامیون ها، اتوبوس ها و مینی بوس ها گزارش 
ش��ده است که از قضا سوخت مصرفی هیچ کدام از آنها بنزین نیست. از 

این رو مرتبط دانستن آلودگی هوا با بنزین به طور کامل رد می شود.
از س��وی دیگر طبق گزارش های روزانه سایت شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران حتی در آلوده ترین روز های هفته گذشته شاخص آالیندگی 
SOx که بخش��ی از آن می تواند ناشی از گوگرد موجود در بنزین باشد 
در ح��دود ۱5 بوده که بس��یار پایین تر از حد مج��از آن یعنی 5۰ بوده 
است. این امر نشان دهنده کیفیت باالی سوخت توزیعی اعم از بنزین و 

گازوئیل در کالنشهر تهران دارد.
ش��ایان ذکر اس��ت عالوه بر توزیع روزانه بنزی��ن باکیفیت و با میزان 
گوگرد زیر 5۰ پی پی ام مطابق اس��تاندارد یورو 4 در زمان حاضر نفت 
گاز یورو 4 در هش��ت کالنشهر کشور و کل استان تهران و ۳۲۰ جایگاه 

در جاده های اصلی مواصالتی کشور توزیع می شود.
براس��اس اطالعیه ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی 
بخ��ش عمده ای از آلودگی ه��وای تهران و اکثر کالنش��هر ها مربوط به 
ذرات معل��ق کمتر از ۲.5 میکرون اس��ت که یک��ی از مهمترین عناصر 

تشکیل دهنده ذرات معلق هوا، کربن است.
این اطالعیه می افزاید: ب��ه واقع بخش کربن دار ذرات معلق به عنوان 
یک��ی از زیان بارتری��ن ترکیبات موجود در ذرات معل��ق از نظر تاثیر بر 
 )OC( سالمتی به شمار می رود و به طور کلی به دو قسمت کربن آلی
و کربن معدنی )EC( تقس��یم بندی می شود. کربن آلی شامل عناصری 
همچون هیدروکربن های حلقوی، آلکان ها و اسید های آلی است و منبع 
آنها وس��ایل نقلیه، احتراق سوخت های فس��یلی، احتراق چوب، تجزیه 

گیاهان و واکنش های فوتوشیمیایی است.
ای��ن اطالعیه با تاکید ب��ر اینکه منبع اصلی کرب��ن موجود در هوای 
کالنش��هر ها ناش��ی از احتراق ناقص سوخت اس��ت، می افزاید: با توجه 

به مش��خص بودن می��زان آروماتی��ک و بنزن و اولفین ه��ای موجود در 
بنزین طبق اس��تاندارد آالینده کربن آلی بخش کوچکی از ذرات معلق 
را تش��کیل خواه��د داد، اما کرب��ن معدنی که به دوده اطالق می ش��ود 
و مهمترین منبع آن احتراق ناقص س��وخت های فس��یلی وسایل نقلیه 
بنزینی و دیزلی اس��ت بخش بزرگی از ذرات معلق موجود را تش��کیل 

می دهد.
اطالعیه مذکور در پایان اطمینان داده اس��ت در هفته های گذش��ته 
س��ازمان ملی اس��تاندارد و س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت به عنوان 
دس��تگاه های متولی کنترل و نظارت بر اس��تاندارد س��وخت، به دفعات 
بنزین توزیعی در کش��ور را مطابق اس��تاندارد دانس��ته اند و بازرسان و 
ناظران س��ازمان های ملی اس��تاندارد و محیط زیست به طور مستمر و 
روزانه اقدام به نمونه برداری و آزمایش سوخت توزیعی در کشور کرده اند 
و در صورت خارج بودن کیفیت س��وخت از اس��تاندارد های تعیین شده 

سریعا مراتب را به مراجع قانونی گزارش می کنند.
عالوه بر این بازرس��ان ش��رکت ملی پخش نیز پیش از توزیع سوخت 
بار ها اقدام به انج��ام آزمایش های مختلف کرده اند و در صورت مغایرت 
هر یک از مولفه های زیست محیطی سوخت با استاندارد های تعیین شده 

از توزیع آن جلوگیری می کنند.

منشأ اصلی آلودگی هوا مشخص شد

 فربد زاوه، کارش��ناس خودرو، درخصوص پیش فروش خودروهای یورو4 برای 
س��ال آینده گفت تا به حال دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت زمان کافی 
به خودروس��ازان درخصوص بهبود سطح استاندارد تولیدات شان داده اند و دیگر 

تولید خودرو یورو 4 با هر بهانه ای توجیه پذیر نیست. 
به گزارش ش��عار سال، زمان آن فرا رسیده تا از تولید محصوالتی که هر سال 
به عنوان یکی از عوامل اصلی در تلفات جاده ای به شمار رفته و هزینه باالیی را 
بر دولت و اقتصاد تحمیل می کند، جلوگیری شود.  فربد زاوه، کارشناس خودرو، 
درخص��وص پیش فروش خودروهای یورو4 برای س��ال آینده گف��ت: تا به حال 
دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت زمان کافی به خودروس��ازان درخصوص 
بهبود س��طح استاندارد تولیدات ش��ان داده اند و دیگر تولید خودرو یورو 4 با هر 
بهانه ای توجیه پذیر نیست. انعطاف طوالنی مدت نسبت به این صنعت سبب شده 
تا خودروس��ازان با داشتن بهانه های مختلف در این س��ال ها تالشی برای بهبود 
کیفیت و افزایش سطح استاندارد نداشته باشند. مواردی همچون تحریم و تعداد 
افراد باالی شاغل در این صنعت تبدیل به حربه ای شده که همواره خودروسازان 
از آن برای فش��ار به دولت اس��تفاده کرده و خواسته های خود را عملی کنند، اما 
امیدواریم که این مرتبه س��ازمان محیط زیس��ت در مقابل شرکت های خودرویی 
مجبور به انعطاف نش��ده و مانع از فروش خودرو با اس��تاندارد یورو 4 برای سال 
آتی ش��ود. حتی اگ��ر این امر به خوابی��دن خطوط تولید این ش��رکت ها منجر 
ش��ود تا در نهایت مجبور به ارتقای کیفیت ش��وند. وی افزود: تبدیل خودروهای 
بنزینی یورو 4 به یورو 5 کار پیچیده ای نیس��ت، اما افزایش س��طح اس��تاندارد 

در خودروهای دیزلی به علت آنکه تمامی موتور وارداتی اس��ت امر دش��وارتری 
به  ش��مار می رود و انتظار نمی رود که خودروس��ازان داخلی بتوانند در ش��رایط 
فعل��ی اس��تاندارد این خودروه��ا را افزایش دهن��د، اما برای افزایش اس��تاندارد 
خودروهای س��واری بنزین س��وز به میزان کافی زمان داش��ته  و منابع کشور نیز 
در اختی��ار آنها بوده اس��ت، اما نوع مدیریت صنعت خ��ودرو اجازه نمی دهد که 
ش��اهد ارتقای سطح کیفیت و استاندارد باش��یم. اگرچه به نظر می رسد این بار 
نیز خودروسازان با فشار بر دولت سازمان محیط زیست را مجبور به عقب نشینی 
کرده و تولید خودرو یورو 4 را تا چند سال ادامه دهند. زاوه درخصوص افزایش 
قیمت خودرو با افزایش اس��تاندارد یورو 5 گفت: هر زمانی که از خودروس��ازان 
خواس��ته می شود کیفیت خود را افزایش دهند، این شرکت ها اقدام به گروکشی 
کرده و با اقداماتی نظیر باال بردن قیمت و تداخل در بازار مانع از اجرای قوانین 
می ش��وند. به طور قطع این مرتبه نیز اگر این ش��رکت ها مجبور به افزایش سطح 
استاندارد شوند از همین حربه استفاده می کنند که درنهایت به ضرر مردم است 
و س��ود این تخریب بازار تنها به جیب عده ای دالل و تعدادی قطعه س��از می رود 
و خودروس��ازان بزرگ نیز س��ال خود را با ضرر هنگفتی به اتمام می رسانند. اما 
انتظ��ار می رود که دولت در برخورد خود با ای��ن صنعت بازنگری کند موضوعی 
که تغییر رویکرد در پارادایم های اساسی کشور را طلب می کند. زاوه درخصوص 
تاثیر استفاده از بنزین یورو 4 برای خودروهای یورو 5 گفت: از حدود شش سال 
قبل واردکنندگان خودرو ملزم به واردات خودرو یورو 6 شده اند و در حال حاضر 
حدود یک میلیون خودرو وارداتی یورو 6 در کشور استفاده می شود و تا به حال 

نیز برای هیچ فردی آس��یب این خودروها مورد اهمیت نبوده اس��ت. کسانی که 
ام��روز می گویند خودرو یورو 5 بدون بنزین اس��تاندارد تاثی��ری در آلودگی هوا 
ندارند چرا در گذشته واردکنندگان را ملزم به واردات خودروهای یورو 6 کردند 
که تنها موجب افزایش هزینه می ش��د. اگر از س��ال آتی خودروس��ازان ملزم به 
تولید خودرو یورو 5 ش��وند درنهایت هر س��ال بیش از 6۰۰ هزار خودرو با این 
اس��تاندارد تولید می کنند که تامین س��وخت این خودروها کار دشواری نیست. 
پاالیش��گاه خلیج فارس از چند سال پیش مدعی است که توان تولید بنزین یورو 
5 را دارد، می ت��وان در ه��ر پمپ بنزینی در کنار بنزین معمولی و س��وپر بنزین 
یورو5 نیز عرضه ش��ود و هر خودرو منطبق با نوع خودرو س��وخت انتخاب کند. 
این امر در تمامی دنیا متداول است. وی گفت: صنعت خودرو نیاز به جدیت دارد 
اما تا زمانی که ارزش این صنعت بازنویس��ی نشود بهبودی نیز حاصل نمی شود. 
ش��رکت های خودرویی هر روز به میزان صرفه جویی ارزی خود در بومی س��ازی 
اش��اره می کنند اما گفته نمی ش��ود که س��االنه ۹۰۰ میلی��ارد دالر اضافه یارانه 
سوخت در کشور برای خودروهای پرمصرف داخلی داده می شود که همین یارانه 
افزایش تورم کشور را در پی دارد. همواره گفته می شود که صنعت خودرو بیش 
از ۲۰۰ ه��زار نیروی کار دارد، اما گفته نمی ش��ود که هر س��ال ۲۰ هزار نفر به 
علت کیفیت پایین ایمنی خودرو در ایران کش��ته می ش��وند. در واقع این آمار به 
معنای آن اس��ت که هر یک از کارکنان این ش��رکت ها به ازای ۱۰ سال کار یک 
فرد را به کش��تن می دهد. بهبود صنعت خودرو تنها با بازنویس��ی ارزش های این 

صنعت امکان پذیر است.

خودروسازان با گروکشی جلوی اجرای استانداردهای خودرویی را می گیرند
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کسب و کارامـروز8

س��ورنا ستاری در حاش��یه بازدید از مرکز نوآوری پژوهشگاه صنعت نفت از 
توانمندی ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ ها در رون��ق صنایع گوناگون 
گفت و ادامه داد پیوند زیست بوم نوآوری و کارآفرینی با صنایعی همچون نفت 

که پیش��ینه ای طوالنی دارند، می تواند زمینه ساز 
تحول و روزآمدی این صنایع شود.

ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخبگان، س��تاری بر ایجاد زمینه مناس��ب برای 
ورود ن��وآوری کس��ب و کاره��ای دانش بنیان و 
اس��تارت آپ ها به صنایع گوناگ��ون گفت و ادامه 
داد: نفت صنعتی اس��ت که هر روز با سیس��تم و 
فناوری ه��ای نو باید تجهیز ش��ود، بنابراین رویه 
جدی��دی که هم اکن��ون در پژوه��ش نفت انجام 
می ش��ود برای توس��عه و ارتقای فناوری در این 

صنعت راهگشاست.
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری از 
پژوهشگاه صنعت نفت به  عنوان بستری مناسب 

برای ارتقا و توس��عه فناوری در این صنعت یاد کرد و گفت: ش��رکت هایی که 
از بس��تر پژوهش��گاه بیرون می آیند می توانند درآمد قابل توجهی را به صنعت 
نفت تزریق کنند. وی از پژوهش��گاه صنعت نفت به  عنوان یکی از قدیمی ترین 

پژوهش��گاه های کش��ور یاد کرد و افزود: پژوهش��گاه صنعت نفت جایی اس��ت 
که باید میزبان نوآوری ها و خالقیت های دانش��گاهیان باش��د. باید درهای این 
پژوهش��گاه ها به روی جوانان خالق و دانش آموخته گش��وده باشد تا به آسانی 
بتوانن��د از امکانات��ی که پژوهش��گاه برای آنان 
فراهم کرده است، برای تبدیل ایده های شان به 

کسب و کار استفاده کنند.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه دولت آم��اده و همراه 
ب��رای ایج��اد زیرس��اخت های رون��ق چنی��ن 
زیست بومی است، افزود: دولت در زمینه ایجاد 
س��رمایه گذاری های  پژوهش،  زیرس��اخت های 
بزرگی صورت داده و وقت آن رس��یده است تا 
با نگرش و رویکردی تازه به پژوهش، بر بس��تر 
فرهنگ اقتصاد دانش بنیان، تحوالتی جدی رقم 
بخ��ورد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
حوزه نفت را برخوردار از بازاری بزرگ دانس��ت 
و گف��ت: این بازار جای توس��عه بس��یار دارد و 
جوانان با فعالیت های خود می توانند فروش چند صد میلیاردی داش��ته باشند. 
این بازار باید در اختیار کس��ب وکارهای دانش بنیان و استارت آپ ها که در رفع 

نیازهای فناورانه توانمند هستند قرار بگیرد.

رئیس س��یزدهمین کنفرانس مل��ی و نهمین کنفران��س بین المللی مدیریت 
فناوری و نوآوری با معرفی محور اصلی همایش امس��ال، گفت کنفرانس امس��ال 
با موضوع مح��وری »نقش مدیریت فناوری و ن��وآوری در ارتقای تاب آوری ملی 

و توس��عه پایدار« برگزار می ش��ود. ب��ه گزارش 
مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، صبح روز گذشته 
س��یزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس 
بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری در دانشگاه 
ش��هید بهش��تی با حضور منوچهر منطقی دبیر 
ستاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل ونقل 
پیشرفته معاونت علمی و فناوری و میهمانانی از 
دیگر کش��ورها کار خود را آغاز کرد. منطقی در 
این رویداد فناورانه با بیان دالیل انتخاب موضوع 
نقش مدیری��ت فن��اوری و ن��وآوری در ارتقای 
تاب آوری ملی و توس��عه پای��دار برای کنفرانس 
امسال، گفت: ایران با چالش های مختلفی مانند 

حوادث غیرمترقبه، چالش های س��اخته دست بشر و چالش های مرتبط با توسعه 
فناوری های نوظهور مواجه اس��ت و باید راه درست مدیریت این چالش ها را پیدا 
کند. وی بررسی مالحظات حال و آینده برای توسعه تاب آور کشور، کالن روندهای 

فناوری و توس��عه پایدار و توس��عه پایدار و چالش های انقالب صنعتی چهارم را 
از جمل��ه محورهای برگزاری این کنفرانس بیان ک��رد. به گفته منطقی، از دیگر 
محورهای این کنفرانس می توان به نقش اکوسیستم استارت آپی در توسعه پایدار، 
اهمیت تنوع )فرهنگی، اجتماعی، فنی و … ( 
در نوآوری و توسعه تاب آور، نقش بخش دولتی، 
نیمه دولتی و خصوصی کشور در توسعه توان 
ملی نوآوری و صنایع خالق و نوآوری اجتماعی 
اش��اره کرد. دبیر س��تاد توس��عه فناوری های 
فضایی و حمل ونقل پیش��رفته معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری ادام��ه داد: در 
این کنفرانس به دنب��ال افزایش همکاری های 
فناورانه بین المللی در فضای تحریم و توس��عه 
نقش اس��تانداردها در توس��عه و بلوغ مدیریت 
نوآوری در س��طح بنگاه ها هستیم. منطقی در 
ادام��ه بیان ک��رد: در کنفرانس امس��ال تالش 
می کنیم موضوعات��ی مانند مدیریت راهبردی 
فناوری، مدیریت مالکیت فکری، مدیریت پژوهش و توس��عه، مدیریت نوآوری و 
توسعه محصوالت جدید، مدیریت دانش در خدمت توسعه فناوری، نوآوری باز و 

شبکه های نوآوری و تجاری سازی دانش و فناوری را هم مورد بررسی قرار دهیم.

تاب آوری ملی به توسعه پایدار می انجامدصنعت نفت با نوآوری شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها روزآمد می شود

بزرگ ترین اولویت و دغدغه ما این اس��ت که زمینه ای فراهم ش��ود تا 
دانشجویان ضمن امکان سفر به خارج از کشور، تحصیل و کسب دانش، 
به کشور بازگردند و در زیست بومی که برای تبدیل ایده ها و دانش آنان 
به کس��ب و کار نوآورانه است فعالیت کنند. باید محیطی را فراهم کنیم 

که این چرخش علمی و فناورانه وجود داشته باشد.
س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمه��وری صبح روز 
گذشته در برنامه سالم صبح بخیر که از شبکه سوم سیما پخش می شود 

حضور پیدا کرد.
وی در این برنامه تلویزیونی از ایجاد زیست بومی برای بازگشت نخبگان 
از برترین دانشگاه  های کشور گفت و ادامه داد: اکنون زیست بومی ایجاد 
شده است که انگیزه بخش بسیاری از نخبه ها و برترین دانش آموختگان 
کش��ور ما برای بازگشت و ماندگاری در کش��ور شده است. شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها زمینه ساز بازگشت نخبه ها به کشور شده اند. 
ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ ها، زمینه فعالیت خالقانه و به راه 

انداختن کسب و کارهای جدید را برای نخبه ها فراهم کرده اند.
 معاون علمی رئیس جمهوری با تایید س��خنان اخیر رئیس جمهوری 
در جمع ایرانیان مقیم مالزی مبنی بر بازگش��ت هر دو روز سه نخبه به 
کشور گفت: بزرگ ترین اولویت و دغدغه ما این است که زمینه ای فراهم 
شود تا دانشجویان ضمن امکان سفر به خارج از کشور، تحصیل و کسب 
دانش، به کش��ور بازگردند و در زیس��ت بومی که  برای تبدیل ایده ها و 
دانش آنان به کس��ب و کار نوآورانه است فعالیت کنند. باید محیطی را 

فراهم کنیم که این چرخش علمی و فناورانه وجود داشته باشد.
 ب��ه اعتقاد مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری، »وقتی مبدأ 
و بن مای��ه حرکت کش��ور از جمل��ه اقتصاد را ب��ر پایه افراد باس��واد و 
تحصیلک��رده می گذاریم، باید ش��رایطی به وجود آوریم که این چرخش 
علمی و فناورانه وجود داش��ته باش��د؛ این الگو در کش��ورهای موفق به 

لحاظ فناوری و اقتصاد نیز تجربه شده است.«
س��تاری گفت: ترکیب کشورهایی که دانش��جویان ایرانی به آن سفر 
می کردند تغییر کرده است و معاونت علمی شرایط را فراهم کرده است 
ک��ه بیش از ۱4۰۰ نفر از دانش��جویان از ۱۰۰ دانش��گاه برتر جهان به 

کشور بازگشته اند.
ب��ه گفته رئیس بنیاد مل��ی نخبگان تعداد وی��زای  f۱ آمریکا به زیر 
۱۳۰۰ رس��یده است و ویزای j۱ در سال گذش��ته به ۳۰۰ نفر رسید و 

امسال این میزان بسیار کمتر خواهد بود.
 س��تاری گفت: در س��ه الی چهار س��ال اخیر تعداد دانشجویان ایران 
در خ��ارج از کش��ور بین 5۰ تا 5۳ هزار نفر اس��ت کمت��ر از ۱.5درصد 

دانشجویان ایران در خارج از کشور ساکن هستند.
 رونق زیست بوم کسب و کارهای دانش بنیان و استارت آپ ها

رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنیان با اش��اره به رونق 
فرهنگی تازه در فضای کش��ور به واسطه رونق زیست بوم نوآوری اظهار 
کرد: در حال تجربه کردن یک فضای جدیدی در اقتصاد کشور هستیم.  
البته در روزهای آغازین این تحول، جهت گیری دانش��گاه ها و اقتصاد به 
این سمت و سو نبود،  اما خوشبختانه امروز یک زیست بوم پویا و کارآمد 
برای فعالیت شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها به راه افتاده است.

مع��اون علمی رئی��س جمهوری بیان کرد: در ح��ال حاضر بیش از 6 
هزار استارت آپ در کشور وجود دارد و حدود 4۷۰۰ شرکت دانش بنیان 
در س��ال ۹۷ فروش��ی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان فروش داشته اند و 

امیدواریم در س��ال جاری این رقم افزایش پیدا کند و ش��اهد هس��تیم 
این زیس��ت بوم در حال تبدیل شدن به یک عدد قابل توجه در اقتصاد 

کشور می شود.
وی تاکی��د کرد: ایران بزرگترین زیس��ت بوم اقتصاد دانش بنیان را در 
منطقه دارد همچنین بزرگ ترین اس��تارت آپ های حوزه »آی سی تی« 
و »زیس��ت فناوری« را داراست. بسیاری از داروها و تجهیزات در کشور 

ساخته می شود.
 رونق زندگی با رونق زیست بوم

 س��تاری گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که اساتید در دانشگاه ها 
و پژوهش��کده ها به راحتی می توانند شرکت های خود را داشته باشند و 
جهت گیری عجیبی اتفاق افتاده است و هر روز نیز این میزان به صورت 

توانی به سمت باال در حال حرکت است.
وی ادام��ه داد: اینکه مردم در زندگی روزمره خ��ود تاثیر دانش را بر 
زندگی روزمره ببینند به طوری که  هر روز یک خدمت جدید و کارآمد 
دریافت کنند کاری اس��ت که فعاالن زیست بوم نوآوری به خوبی از پس 
انجام آن برآمده اند و این اتفاق خوش��ایند توسط نسل جوان و خالق در 

حال تحقق است.
س��تاری بر ضرورت همراهی همه بخش های کش��ور با زیس��ت بوم 
نوآوری تأکید کرد و گفت: موضوعی که به کس��ب و کارهای س��نتی 
ثابت ش��ده این است که در مقابل اس��تارت آپ ها توان رقابت نخواهند 
داش��ت و مطمئن باش��ند که در مقابل این جوانان بازنده خواهند بود 
و تنها راه باقی مانده این اس��ت که بر روی این جوانان س��رمایه گذاری 

کنند.
وی ادامه داد: سیس��تم سنتی در برابر این نس��ل جدید کارآفرینی 
بازنده خواهند بود و شانس��ی هم برای رقابت نخواهند داشت و باید با 

خرید سهام این شرکت ها خود را در میدان نگه دارند.
معاون علمی رئیس جمهوری گفت: نس��ل جدید کارآفرینی در قالب 
ش��رکت های خالق، نوآور و استارت آپ در کشور در حال توسعه هستند 
و این نس��ل، نس��ل آینده اقتصاد کش��ور خواهد بود و به زودی تبدیل 
به ش��رکت های بزرگ کش��ور خواهند شد و جای بس��یاری از گروه ها و 
جایگاه ثروت آفرین ترین صنایع مانند خودروس��ازی، فوالد و پتروشیمی 

را خواهند گرفت.
س��تاری گفت: ایران در حوزه فین تک و یا فروش اینترنتی بی نظیر و 
حت��ی رقیبی وجود ندارد و در برخی از پلتفرم ها در آس��یا در رتبه های 

سوم و چهارم قرار داریم.
 وی یادآور ش��د: زبان فارسی نهمین زبان اینترنت است این در حالی 

است که این عدد به نسبت جمعیت عدد باالیی است.
 مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری ب��ا تاکید ب��ر اینکه باید 
پای��ه اقتصاد از نفت جدا ش��ود و بر روی نیروی انس��انی ق��رار گیرد، از 
ظرفیت عظیم نیروی انسانی کش��ورمان گفت و افزود: جایگاه ایران در 
شاخص نیروی انسانی جایگاه فوق العاده ای است و رتبه های دوم و سوم 
برخورداریم. س��رمایه گذاری عظیمی که کش��ور در ح��وزه آموزش این 

سرمایه شده است باید وارد اقتصاد شود.
 وی افزود: جایگاه ایران براس��اس گزارش شاخص های جهانی نوآوری 
)GII( رتبه باالیی اس��ت؛ س��عی ما در معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری بر این اس��ت که این جایگاه ارزش��مندی ک��ه داریم را وارد 

اقتصاد و تبدیل به ثروت کنیم.

احتماال تصویر موزی که با چسـب روی دیواری در یک نمایشـگاه هنری محکم شـده 
بـود و به قیمت بیش از ۱2۰ هزار دالر برای فروش گذاشـته شـده بـود را به خاطر دارید. 
مـوزی کـه در کمال تعجب بـه عنوان یک اثر هنـری در آمریکا ارائه شـده بود و یکی از 
بازدیدکنندگان نمایشـگاه برای تمسـخر صاحب اثر آن را جلوی دوربین صدها خبرنگار 
خورد! جالب اسـت بدانید صاحب این اثر یک کمدین ایتالیایی بود و تاکنون توانسـته دو 
نسخه از آن را به فروش برساند. این اثر به اصطالح هنری منتقدین بسیاری داشت و ایالن 

ماسک مدیرعامل تسال یکی از این افراد است.

به گزارش دیجیاتو، ماسـک با انتشـار تصویری به ظاهر فتوشـاپی از این موز روی بدنه 
سـایبرتراک خبرسـازی شد و از آنجا که توییت هایش بسـیار جنجالی می شوند در کمتر 

زمانی این توییت را پاک کرد.
ماسـک در توضیح این تصویر نیز آورده بـود: هنر در حرکت. این توییت در کوتاه ترین 

زمان هزاران الیک و ری توییت را دریافت کرد و ناگهان به یک باره حذف شد.
اما تصویر بدون موز از سایبرتراک که توسط ایالن ماسک منتشر شده پیشتر از طریق 
یکی از کاربران توییتر به نام کدی سـیمز از روی صندلی عقب یکی از ماشـین های لیفت 

بیش از ۱4۰۰ نخبه به کشور بازگشته اند

هنر در حرکت؛ تازه ترین شاهکار توییتری ایالن ماسک

دریچــه

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت راه اندازی و توسعه صندوق پژوهش و 
نوآوری دانشگاه تهران و مجموعه شهر دانش دانشگاه تهران نشان می دهد که دانشگاه 
در مس��یر صحیح ن��وآوری قرار دارد. به گ��زارش مهر، دکتر عباس زارعی در مراس��م 
رونمایی از چهار محصول پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران گفت: کار این دانشگاه و 
پارک تکمیل زنجیره ارزشی ایده تا بازار است. وی خاطرنشان کرد: راه اندازی و توسعه 
صندوق پژوهش و نوآوری دانش��گاه تهران و مجموعه شهر دانش دانشگاه تهران نشان 
می دهد که دانش��گاه در مسیر صحیح نوآوری قرار دارد. زارعی با بیان اینکه استراتژی 
شهر دانش در دانشگاه تهران دیده شده، گفت: شهر دانش دانشگاه تهران اتصال دهنده 

صنعت نسل ۲ و ۳ به نسل 4 است که در نسل 4 بر تحوالت دیجیتال تأکید دارد.
در ادامه، محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانش��گاه تهران گفت: دانشگاه تهران، یک 

دانشگاه مادر و پیشرو در علم و فناوری است.

دانشگاه تهران در مسیر صحیح نوآوری
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نخس��تین استارت آپ ویکند صنایع پوش��اک الگوی دوخت )اسپاد( 
غرب کش��ور روز جمعه در مراس��می با معرفی ایده ه��ای برتر به کار 

خود پایان داد.
ایده زیرویو طراح سایت و نرم افزار فروش انواع لباس های زیر مردانه 
و زنان��ه، ای��ده پارادوکس تولیدکنن��ده انواع لباس های ف��رم اداری و 
مدارس و ایده آس��ان پوش تولیدکننده انواع لباس های معلوالن ضایعه 
نخاعی به ترتیب مقام های اول تا سوم این رویداد استارت آپی را کسب 

کردند.
مدی��رکل آموزش فنی و حرفه ای کردس��تان در آیین اختتامیه این 
استارت آپ با اش��اره به اینکه این رویداد چهارمین استارت آپ صنعت 
پوشاک کشور و نخس��تین دوره غرب کشور بود، افزود: حوزه طراحی 

و دوخت ج��زو ۱۰ اولویت اصلی طرح 
تکاپ��و در کردس��تان اس��ت ک��ه این 

استارت آپ در این راستا برگزار شد.
سید جمیل احمدی گفت: با توجه به 
اهمیت استارت آپ ها در توسعه اشتغال 
و کارآفرینی انتظار می رود که طراحان 
چالش ه��ا و مش��کالت جامع��ه را در 
نوآوری های خود مدنظر قرار دهند که 
در ایده های اس��تارت آپ ویکند صنایع 
پوش��اک الگوی دوخت )اسپاد( رعایت 

شده بود.
ویکند صنایع  اس��تارت آپ  نخستین 
پوش��اک الگوی دوخت )اس��پاد( غرب 
کش��ور ب��ا حض��ور 56 ش��رکت کننده 
در قال��ب هش��ت تی��م و 4۰ ای��ده رو 
چهارشنبه هفته جاری آغاز به کار کرد 

و بعد از دو روز به کار خود پایان داد.
ای��ن اس��تارت آپ ویکند ب��ا حضور 
اس��تان های  از  ش��رکت کنندگانی 
آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه 

و با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان و آموزشگاه های 
آزاد فنی و حرفه ای باران و هنر دوخت مریوان برگزار شد.

نخس��تین استارت آپ ویکند صنایع پوش��اک الگوی دوخت )اسپاد( 
غرب کشور از ۲۷ تا ۲۹ آذرماه سال جاری در اداره کل آموزش فنی و 

حرفه ای کردستان برگزار شد.
اس��تارت آپ ویکند )Startup Weekend( یک رویداد آموزشی- 
تجربی )Experiential Education( در سراس��ر دنیاس��ت که در 
س��ه روز متوال��ی )در انتهای هفت��ه( برگزار می ش��ود و در این برنامه 
ش��رکت کنندگان ش��امل برنامه نویس��ان، مدی��ران تجاری، عاش��قان 
اس��تارت آپ، بازاریاب ها و طراحان گرافی��ک با انگیزه باال گرد یکدیگر 
جمع ش��ده تا طی 54 ساعت ایده های ش��ان را مطرح و گروه تشکیل 

بدهند.
بیت کوین؛ بهترین سرمایه  گذاری در ۱۰ سال گذشته

با نگاهی به افزایش قیمت بیت کوین در ۱۰ س��ال گذشته، می توان 
نتیجه گرفت س��رمایه گذاری روی این ارز دیجیتال بس��یار سودآور و 

ارزشمند بوده است.
ب��ه گ��زارش زومیت، ح��اال که در آس��تانه اتم��ام ده��ه  دوم قرن 
بیس��ت ویکم هس��تیم شاید زمان مناس��بی باش��د که به بهترین های 

دهه ای که گذشت، نگاهی بیندازیم. احتماال مقاله های بسیاری درباره  
بهترین اپلیکیش��ن ها، بهترین بازی ها و فناوری های ۱۰  سال گذشته 
خوانده باشید، اما ممکن است بپرسید بهترین سرمایه گذاری این دهه 
چه بوده است؟ احتماال درست حدس زده اید. پاسخ صحیح این سوال، 
بیت کوین اس��ت؛ چراکه اگر ۱۰ س��ال پیش یک دالر روی بیت کوین 
س��رمایه گذاری کرده بودید، این س��رمایه در ح��ال حاضر بیش از ۹۰ 

هزار دالر ارزش داشت.
براس��اس گزارش اخیر س��ازمان اوراق بهادار بانک آمریکا، س��رمایه  
خری��داران ارز ه��ای دیجیت��ال در اوایل این دهه و زمانی  که ارزش��ی 
کمتر از یک س��نت داشت، سر به فلک کشیده است. ارزش بیت کوین 
در دس��امبر ۲۰۱۷ به حدود ۲۰ هزار دالر رس��ید که بیشترین میزان 
ثبت ش��ده در تاریخ بیت کوین است. 
ای��ن اتفاق خبر تلخی برای گیمرهای 
می ش��د؛  محس��وب  کامپیوت��ری 
چراکه هج��وم همه جانبه مردم برای 
خری��د تجهی��زات ماینین��گ، باعث 
کمیاب ش��دن کارت گرافیک ش��د و 
افزایش ش��دید قیمت این محصول را 

به  همراه داشت.
ب��ا این همه تنها پس از یک س��ال، 
قیمت بیت کوین ب��ه کمتر از ۳۲۰۰ 
دالر افت کرد. در یک  س��ال گذشته، 
ای��ن ارز دیجیت��ال نوس��انات قیمت 
دیگری نیز تجربه ک��رد؛ بدین ترتیب 
که در ابتدا شاهد رشد قیمت و سپس 
نزول نسبی و با شیب ُکند آن بودیم. 
در حال حاضر، ارزش بیت کوین رقمی 
در ح��دود 66۰۰ دالر اس��ت. ناگفته 
نماند م��وج صعودی قیمت بیت کوین 
نقش مهمی در افزایش ارزش س��هام 

AMD ایفا کرده است.
کارشناس��ان عقیده دارند احتماال در س��ال آین��ده  میالدی، مجددا 
ش��اهد افزای��ش قیمت بیت کوین خواهی��م بود. ای��ن گمانه زنی از دو 
پارامتر نش��أت می گی��رد: ۱. اقب��ال عمومی ش��رکت های مختلف به 
بیت کوی��ن و روند روزافزون پذیرش این ارز دیجیتال به عنوان روش��ی 
نوین در پرداخت؛ ۲. فیس ب��وک برای عرضه  ارز دیجیتال خود، لیبرا، 
به بازار با مش��کالت قضایی بسیاری دس��ت به گریبان و کمتر کسی به 

آن خوش بین است.
بد نیست نگاهی هم به بدترین سرمایه گذاری های دهه قبل بیندازیم 
ک��ه ازجمله  آنها، کیات واحد پول میانمار اس��ت. به دلیل درگیری های 
ملی در این کش��ور که پیش از این برمه نام داش��ت، ارزش پول ملی 
این کش��ور آس��یایی در دهه گذشته، با نزول ش��دیدی مواجه شد. به  
عنوان مثال، اگر ۱۰ س��ال پیش یک دالر روی کیات س��رمایه گذاری 
کرده باشید، این رقم حاال به چهاردهم یک سنت رسیده است. بورس 
سهام و ارز یونان نیز در ۱۰سال گذشته شاهد افت شدیدی بوده است. 
درحالی که ارزش یک دالر آمریکا در بازار س��هام این کشور در مقایسه 
 با ۱۰ س��ال پیش با رش��د حدود ۲5۰درصدی به 46/۳ دالر رس��یده 
اس��ت، در یونان این رقم در مدت زمان مش��ابه، از یک دالر به هش��ت 

سنت سقوط کرده است.

۹ www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

ش��رکت های دانش بنیان یکی از اساس��ی ترین محورهای توس��عه زیست بوم 
نوآوری کش��ور محس��وب می شوند. لزوم گس��ترش همزمان کمی و کیفی این 
ش��رکت ها، معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری را بر آن داشت که یک 

اس��تراتژی بلندمدت در ای��ن زمینه تدوین کند. 
در حال حاضر تعداد ش��رکت های دانش بنیان از 
نزدیک به 55 ش��رکت در س��ال ۱۳۹۲ به بیش 

از 4۷۰۰ شرکت در سال ۱۳۹۸ رسیده است.
این رش��د خیره کننده در طول ش��ش س��ال، 
نش��انگر ای��ن واقعیت اس��ت ک��ه اگر ب��ه جای 
برنامه ریزی های کوتاه مدت و تاکتیکی یک ساله، 
یک نقش��ه راه بلندمدت، پیش روی دستگاه های 
اجرای��ی ق��رار داده ش��ود، می ت��وان ب��ه نتایج 
بهینه ت��ری دس��ت یافت. یک��ی از کارهای مرکز 
ایجادش��ده به عنوان دبیرخان��ه کارگروه ارزیابی 
ش��رکت های دانش بنیان، اج��رای فرآیند ارزیابی 
ش��رکت های دانش بنیان است. مرکز شرکت های 

دانش بنی��ان به عنوان دبیرخانه کارگروه، اج��رای آن را به عهده دارد. با توجه 
به اینکه نتایج »فرآیند تش��خیص« در جهت دهی به بسته های حمایتی نقشی 
تعیین کنن��ده دارد و می تواند از اتالف مناب��ع جلوگیری کند، معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری برای این مرحله اهمیتی ویژه قائل شده است. تعداد 
درخواست های ارائه ش��ده برای ورود به فرآیند ارزیابی شرکت های دانش بنیان 
می تواند نمادی باش��د از اس��تقبال جوان��ان فناور و متخصص��ی که به دعوت 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
برای پیوس��تن ب��ه قطار تجاری س��ازی دانش، 
پاس��خ مثبت داده اند. در زمستان ۱۳۹۲ حدود 
۳۰ درخواس��ت از کل کشور برای ثبت شرکت 
دانش بنیان، به این معاونت ارس��ال شد، این در 
حالی اس��ت که این عدد، پ��س از تالش برای  
نهادینه س��اختن گفتمان دانش بنیان در مراکز 
علمی و پژوهش��ی کشور، در س��ال ۹6  تعداد 
6۱۹ درخواس��ت و در سال ۹۷  نیز به  ۱4۷6 
درخواس��ت جدید ب��رای ارزیاب��ی دانش بنیانی 
رس��ید. حوزه کار ش��رکت های دانش بنیان به 
گس��تره رش��ته های صنعتی و علمی است که 
از فن��اوری باالیی برخوردار هس��تند، به همین 
خاطر در فرآیند تش��خیص، عالوه بر استفاده از نظرات کارشناسی دستگاه های 
مختلف اجرایی، از برخی کارشناس��ان خبره نیز دعوت می ش��ود که در صورت 

لزوم نظرات مشورتی خود را به کارگروه های تشخیص و ارزیابی ارائه دهند.

رئی��س پ��ارک علم و فناوری جهاد دانش��گاهی کرمانش��اه از واگ��ذاری برنامه 
توانمندس��ازی اس��تارت آپ های حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات ش��ش استان 
کرمانشاه، کردستان، آذربایجان ش��رقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان به این 

مجموع��ه خب��ر داد. به گ��زارش ایس��نا، معصومه 
خان احمدی در حاشیه برگزاری رویداد استارت ْآپی 
در مس��یر کارآفرین��ی ک��ه روز ۲۸ آذر ب��ا حضور 
عالقه من��دان و فع��االن و کارآفرین��ان حوزه گیم 
و انیمیش��ن برگزار ش��د، در گفت و گو با ایسنا با 
بیان اینکه امروز مسیر تولید ثروت در جوامع تغییر 
کرده، گفت: در گذشته صنعت حرف اول در تولید 
ثروت در جهان را می زد، اما امروز این ش��رکت های 
دانش بنیان و اس��تارت آپ ها هس��تند که به عنوان 
مناب��ع ث��روت در جهان ش��ناخته می ش��وند. وی 
افزود: در جه��ان امروز دانایی به منبع اصلی تولید 
ثروت تبدیل ش��ده و این ش��رکت های دانش بنیان 
و اس��تارت آپ ها هستند که از این دانایی در جهت 

تولی��د ثروت بهره می گیرند. خان احمدی با اش��اره به ورود نس��ل جوان ایران در 
حوزه دانش بنیان و فعالیت های اس��تارت آپی گفت: این اشتیاق نسل جوان کشور 
موجب ش��د تا مسئولین به فکر تکمیل اکوسیس��تم های فناوری در سطح کشور 

باش��ند. وی افزود: در اس��تان نیز تالش برای تشکیل این اکوسیستم و حمایت از 
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان از سال ها پیش شروع شد و در حال حاضر 
تقریبا اکوسیس��تم فناوری در استان تکمیل شده است. خان احمدی تصریح کرد: 
حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
در قالب این اکوسیستم چند بعدی است که یک 
بعد آن مربوط به توانمندسازی شرکت ها در قالب 
برگزاری کارگاه های آموزشی است. وی افزود: بعد 
دیگر حمایت از شرکت ها بحث تامین منابع مالی 
است و بعد سوم نیز بحث معرفی به بازار و جذب 
س��رمایه گذار است که همه این اقدامات در پارک 
علم و فناوری در حال انجام است و در کنار پارک 
مدیران دولتی و نیز دانشگاه ها حضور و همکاری 
موثری در این زمینه دارند.خان احمدی در ادامه با 
بیان اینکه پارک علم و فناوری کرمانشاه در حال 
حاضر برنامه توانمندسازی استارت آپ های حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات را در ش��ش اس��تان 
کشور برعهده دارد، گفت: این برنامه از سوی وزارت ارتباطا ت و فناوری اطالعات به 
پارک استان ابالغ شده و هم اکنون در شش استان کرمانشاه، کردستان، آذربایجان 

شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان پیگیر اجرای آن هستیم.

توانمندسازی استارت آپ های حوزه ICT در 6 استان به ما واگذار شده استتعداد شرکت های دانش بنیان در 6 سال از 55 به »47۰۰« رسید

به گزارش دیجیاتو، ماسـک با انتشـار تصویری به ظاهر فتوشـاپی از این موز روی بدنه 
سـایبرتراک خبرسـازی شد و از آنجا که توییت هایش بسـیار جنجالی می شوند در کمتر 

زمانی این توییت را پاک کرد.
ماسـک در توضیح این تصویر نیز آورده بـود: هنر در حرکت. این توییت در کوتاه ترین 

زمان هزاران الیک و ری توییت را دریافت کرد و ناگهان به یک باره حذف شد.
اما تصویر بدون موز از سایبرتراک که توسط ایالن ماسک منتشر شده پیشتر از طریق 
یکی از کاربران توییتر به نام کدی سـیمز از روی صندلی عقب یکی از ماشـین های لیفت 

در لس آنجلس گرفته شـده اسـت. ناپدیدشـدن یک باره این تصویر از حسـاب توییتری 
ایالن ماسـک نیز کمی عجیب است. شـاید ماسک قصد داشته با انتشـار چنین توییتی 
به ناپایداری هنر کنایه بزند و شـاید هم این عکس فتوشاپی را در جایی دیده و بالفاصله 
منتشـر کرده و بعدا بیشـتر در مورد آن فکر کرده است. البته این احتمال هم می رود که 
قابلیت تازه ای برای سـایبرتراک در دسـت توسعه اسـت و باید منتظر سورپرایز ماسک 
باشـیم. در هر حال، منظور این کارآفرین هرچه باشـد قطعا چسبیده شدن موز به پشت 

سایبرتراک در روزهای آتی نخواهد بود.

نخستین استارت آپ ویکند غرب کشور ایده های برتر خود را شناخت

هنر در حرکت؛ تازه ترین شاهکار توییتری ایالن ماسک

یادداشـت

در هفته پژوهش و در حاش��یه رویداد پترولیوم تیکاف و رویداد پتروتس��ت، نماینده دانش��گاه 
صنعتی ش��اهرود با دکتر جعفر توفیقی رئیس پژوهش��گاه صنعت نفت دیدار و گفت وگو کرد. در 
این دیدار ضمن تاکید بر نقش اثرگذار مهندس زنگنه وزیر محترم نفت در شکل گیری و تقویت 
اکوسیستم های علمی و پژوهشی صنعت نفت در کشور از حدود دو دهه پیش تاکنون به اهمیت 
حمایت ها و پیگیری های ایشان، در توسعه اکوسیستم نوآوری در این صنعت اشاره شد. به گزارش 
مدیراینف��و، جعفر توفیقی در رویداد »پترولیوم تیکاف« در پژوهش��گاه صنع��ت نفت در دیدار با 
دکتر یونس یونسیان نماینده دانشگاه صنعتی شاهرود و مدیرعامل کمپ شتابدهی شاهکار اولین 
ش��تاب دهنده و پلتفرم نوآوری باز در دانش��گاه اظهار کرد: ایجاد رشته های مرتبط با صنعت نفت 
در دانشگاه های رتبه اول کشور، تالش برای راه اندازی دانشکده های مهندسی نفت در دانشگاه ها، 
تالش برای تجهیز آزمایشگاه ها و تقویت زیرساخت های علمی و در این دوره نیز امضای قراردادهای 
کالن با دانشگاه ها و حمایت از تقویت اکوسیستم نوآوری از جمله اقدام های اثرگذار به شمار می رود.

حضور دانشگاه صنعتی شاهرود و شتاب دهنده 
شاهکار در پژوهشگاه صنعت نفت



امروزه طرا ح های تبلیغاتی در تالش برای جلب نظر مخاطب هدف به هر ش��یوه 
ممکن هستند. نکته مهم در این میان احترام به انتخاب مخاطب است. اگر مخاطب 
به هر دلیلی برنامه تبلیغاتی ما را مورد توجه قرار نداد، باید به موفقیت دیگر برندها 
و س��لیقه مخاطب احترام بگذاریم. به بیان متیو بی کراوفورد، منتقد و کارش��ناس 
تبلیغات، انسان ها دارای توانایی تمرکز محدودی هستند. این امر موجب ناتوانی ما 
برای تمرکز بر روی چند نکته یا محتوای در زمانی واحد می شود: »توجه مخاطب 
منبع اصلی موردنیاز بازاریاب ها محسوب می شود. افراد دارای منبع توجه بی نهایت 
نیستند. به همین خاطر چالش اصلی کسب بخش هرچه بیشتری از توجه مخاطب 
اس��ت.« وقت��ی مخاطب از میان چندین محتوای در دس��ترس اقدام به تماش��ای 
محتوای تبلیغاتی ما می کند، این امر بیانگر موفقیت ما در جلب رضایت وی است. 

اصط��الح اقتصاد توج��ه در حوزه بازاریابی و تبلیغات برای اش��اره به محدودیت 
انتخاب های پیش روی مخاطب ب��ه کار می رود، بنابراین هر بازاریاب و برندی باید 
نحوه ساماندهی کمپین های مختلف به منظور جلب نظر مخاطب را مورد بازبینی 
قرار دهد. امروزه بازاریاب ها با چند مش��کل اساس��ی در زمینه جلب نظر و تعامل 
مخاطب هدف مواجه هستند: دستگاه مورد استفاده مخاطب، برنامه های موردپسند 
آنه��ا و زمان مش��اهده برنامه های مختل��ف. بدون تردید نس��ل قدیمی برنامه های 
تلویزیونی در ساعت های مش��خص پخش می شد. امروزه رونمایی از سرویس هایی 
نظیر نت فلیکس امکان مشاهده برنامه های مختلف در زمان های گوناگون را فراهم 

می سازد. 
ضرورت واکنش تبلیغات تلویزیونی به رفتار همراه با انعطاف 

مشتریان
نحوه انتخاب کاربران برای مشاهده انواع محتوا تاثیر انکارناپذیری بر روی برنامه 
پیش روی بازاریاب ها خواهد داش��ت. عرصه تبلیغات به طور کلی با سلیقه و رفتار 
مخاطب تنظیم می شود. در اینجا هدف اصلی تغییر سلیقه مخاطب نیست. در نتیجه 
باید بیشترین استفاده از وضعیت فعلی و شیوه رفتار مشتریان صورت گیرد. توصیه 
من در این بخش مشاهده نحوه عملکرد و رفتار مخاطب هدف و برنامه ریزی بر پایه 
آن است. مشتریان ما از دل همین مخاطب ها بیرون می آیند، بنابراین ما باید برنامه 

دقیقی برای جلب نظر آنها داشته باشیم. 
یکی از نکات مهم در دنیای تبلیغاتی تلویزیونی دوگانه میان شبکه های عادی و 
دیجیتال است. شبکه هایی نظیر نت فلیکس دامنه انتخاب بسیار وسیعی در اختیار 
مخاطب قرار می دهد. شاید در نگاه نخست با ارزیابی ساعت مشاهده محتوا از سوی 
هر کدام از مخاطب ها امکان رفع این مشکل وجود داشته باشد، اما چالش اصلی در 
نامشخص بودن سلیقه و رفتار کاربران است. برخی از کاربران بین کانال های سنتی 
و هوشمند در حرکت مداوم هستند، بنابراین تعیین الگوی تبلیغاتی برای آنها بسیار 

دش��وار خواهد بود. اکنون تنها راهکار برای ارائه محتوای جذاب تر به مخاطب ادامه 
تعامل نزدیک با آنهاس��ت. بدون ش��ک امیدواری به فناوری های نوین مانند هوش 
مصنوعی ضروری اس��ت، با این حال به طور موقت باید از الگوی تعامل نزدیک به 

مخاطب سود برد. 
برخی از نکات مهم در زمینه س��اماندهی کمپین های تبلیغاتی براس��اس سلیقه 
مخاطب به شرح ذیل است. هدف اصلی از بررسی این نکات افزایش توانایی برندها 

در زمینه تولید محتوای تبلیغاتی تاثیرگذار است.
۱. طراحی برنامه جامع

شروع کار س��اماندهی کمپین تبلیغاتی باید با مخاطب و داده های پیرامون آنها 
باشد. بازاریاب ها همیشه عالقه مند به کشف سلیقه مخاطب هدف هستند. این امر 
شبیه بازی های س��رگرم کننده است. نکته مهم در این میان ضرورت آگاهی دقیق 
از الگوه��ای رفتاری مخاطب هدف اس��ت. در غیر این صورت موفقیت کمپین های 
تبلیغاتی ما همراه با عنصر شانس خواهد بود. طراحی برنامه های جامع برای بازاریابی 
و تبلیغات همیشه به معنای اختصاص زمان و بودجه فراوان نیست. ما باید آگاهی 
درستی از نیازهای برندمان برای تولید محتوای تبلیغاتی جذاب داشته باشیم. در این 

صورت امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف فراهم می شود. 
برندها باید واکنش سریع و به موقعی نسبت به تغییر رفتار مخاطب هدف نشان 
دهن��د. این امر با فرآین��د احترام به مخاطب پیوند نزدیکی دارد. ش��اید به همین 
خاط��ر برخی از کارش��ناس های ح��وزه بازاریابی را بازنمایی دقیق رفتار و س��لیقه 
مخاطب عنوان می کنند. هدف اصلی از چنین بازنمایی بهبود دقت محتوای مان در 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد بود. ایراد اصلی بسیاری از برندها ناتوانی 
در زمینه واکنش به موقع است. به این ترتیب سایر برندها زودتر از آنها به سراغ رفع 
نیازهای تازه مش��تریان می روند. تیم بازاریابی فقط وظیفه تولید محتوای جذاب را 
ندارد. این تیم باید به گونه ای دقیق بررسی و ارزیابی سلیقه مخاطب هدف را نیز در 
دستور کار قرار دهد. در غیر این صورت فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

با اخالل جدی مواجه می شود. 
برنامه جامع بازاریابی و تبلیغات تا حد زیادی بستگی به شناخت درست الگوهای 
رفتاری و س��لیقه مخاطب دارد. خوشبختانه امروزه ابزارهای دارای هوش مصنوعی 
کمک قابل توجهی به بازاریاب ها در زمینه شناخت سلیقه مخاطب هدف می کند، 

بنابراین بخش زیادی از کارهای زمانبر این حوزه کاهش یافته است. 
2. عدم اتکا به یک منبع اطالعاتی

خرید از یک تولیدکننده کار بس��یار ساده ای است، اما این امر خطر وابستگی به 
تولیدکننده موردنظر را افزایش می دهد. به این ترتیب برند ما دیگر توانایی جلب نظر 
دامنه گوناگون مش��تریان را نخواهد داش��ت. این امر در حوزه تبلیغات نیز جریان 
دارد. اگر ما اطالعات مان را فقط از یک منبع تهیه کنیم، به س��رعت نگاه یکس��ویه 
خواهیم یافت. امروزه مش��تریان یک برند شامل دامنه وسیعی از افراد با فرهنگ و 
سلیقه مختلف می شود. به همین خاطر ما باید اطالعات مختلفی درباره هر کدام از 

آنها داشته باش��یم. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از 
بین می رود. اگر چنین ریزبینی هایی در کسب و کار و عرصه تبلیغات وجود نداشت، 
برندهای فعال در یک حوزه امکان جلب تعداد مختلفی از مشتریان را نداشتند. اگر 
برندهایی نظیر نت فلیکس و هولو در مقایس��ه با ش��بکه های آنالین دیگر موفقیت 
بیشتری دارند، این امر عالوه بر کیفیت خدمات به نحوه ارزیابی سلیقه مخاطب و 

واکنش نسبت به آن نیز بستگی دارد. 
فعالیت در حوزه تبلیغات نیازمند تولید دامنه وس��یعی از محتواس��ت. محتوای 
تبلیغاتی برند ما باید مطابق میل گروه های مختلف مشتری باشد. در غیر این صورت 
ما بخش قابل توجهی از مشتریان مان را از دست می دهیم. کلید موفقیت در تبلیغات 
مدرن واکنش انعطاف پذیر نسبت به نیازها و سلیقه مخاطب است. به این ترتیب ما 

توانایی واکنش مطلوب نسبت به عملکرد مخاطب را خواهیم داشت. 
3. ضرورت ارزیابی مداوم وضعیت کمپین ها و مخاطب هدف

پلتف��رم تلویزیون دامنه وس��یعی از مخاطب ها را جذب می کند. تبلیغات در این 
عرص��ه نیازمند ارزیابی مداوم عملکرد برندمان اس��ت. در غی��ر این صورت ارتقای 
کیفیت کمپین ها هرگز امکان پذیر نخواهد شد. بازاریاب ها در پایان هر کمپین باید 
آماره��ای دقی��ق از نحوه اختصاص بودجه و تاثیر آن ب��ر روی بهبود وضعیت برند 
ارائه دهند. در غیر این صورت همکاری شان با برندها دستخوش تغییرات گسترده 
می شود. اوضاع اقتصاد جهانی در حال حاضر دارای ثبات مشخصی نیست. به همین 

خاطر اغلب برندها تمایل به صرفه جویی بیشتر دارند. 
بازاریاب های موفق همیشه توانایی بیان نکات دقیق درباره نحوه اختصاص 
بودجه را دارند. اگر ما این توانایی را نداشته باشیم، به سرعت در همکاری با 
برندها یا مدیران باالدستی به مشکل خواهیم خورد. این امر ناشی از تمایل 
فزاینده برندها به صرفه جویی همراه با آگاهی از نحوه اختصاص هزینه هاست. 
نکت��ه مهم در اینجا امکان اس��تفاده از فناوری ه��وش مصنوعی برای تهیه 
گزارش های دقیق اس��ت. هر کمپین در صورت تاثیرگذاری مناسب بر روی 
مخاطب باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. هدف اصلی در اینجا استخراج 
الما ن ه��ای مثب��ت و حذف بخش های غیرضروری اس��ت. ب��ه این ترتیب 
کمپین های بعدی ما موفقیت بیشتری کسب خواهد کرد. در این میان توجه 
به س��لیقه مخاطب هدف نیز ضروری خواهد بود. همانطور که اش��اره شد، 
سلیقه مخاطب هدف به طور مداوم در حال تغییر است. بنابراین ما نیز باید 

همیشه به دنبال شناسایی آخرین تغییرات سلیقه مخاطب هدف باشیم. 
بی تردید اکنون تبلیغات در تلویزیون دش��وارتر از هر زمانی ش��ده است. بررسی 
نکات مورد بحث در این مقاله به تعامل سازنده میان برندها و مخاطب هدف کمک 
ش��ایانی خواهد کرد. نقش بازاریاب ها در این میان اس��تفاده از ابزارهای مختلف به 
منظور شناسایی سلیقه همواره در تغییر مخاطب است. فقط در این صورت امکان 

کسب موفقیت تبلیغاتی فراهم خواهد شد. 
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هواپیمایی قطر آماده جام جهانی می شود
 کمپین بازاریابی هواپیمایی قطر

با حضور ژاوی

هواپیمایی قطر یکی از برندهای موفق در زمینه توس��عه س��ریع کسب و 
کارش محس��وب می شود. بدون تردید حضور در بازارهای اروپایی به عنوان 
یک برند متعلق به آسیا کار چندان ساده ای نیست. هواپیمایی قطر با استفاده 
از ن��وآوری در زمینه خدمات و طراح��ی کمپین های بازاریابی جذاب بخش 
قابل توجهی از دشواری پیش روی اش را کاسته است. به این ترتیب اکنون 
آنها یکی از محبوب ترین برندها در سراس��ر جهان محس��وب می شود. نقش 
بازاریابی مناس��ب برای جلب نظر مسافرهای هوایی در موفقیت هواپیمایی 
قطر انکارناپذیر است. تیم بازاریابی این آژانس هواپیمایی در آخرین اقدامش 
دس��ت به طراحی یک بازی مبتنی بر واقعیت افزوده )AR( زده اس��ت. این 
ب��ازی به کاربران اجازه تجربه  بازی واقعی در کنار هم تیمی های مش��هور را 
می دهد. نکته مهم این بازی و کمپین حضور ژاوی، هافبک سابق بارسلونا و 
تیم ملی اسپانیا، است. به این ترتیب رونمایی از این بازی توجه بسیار زیادی 

در سطح جهانی جلب کرده است. 
اگ��ر از طرفداره��ای ورزش فوتب��ال باش��ید، اطالع دقیق��ی از برگزاری 
مس��ابقات جام جهانی در کشور قطر دارید. این رویداد نزدیک به ۲دو سال 
دیگ��ر برگزار خواهد ش��د. با توجه به حجم عالقه جهان��ی به فوتبال و جام 
جهانی هواپیمایی قطر اقدام به ترکیب کمپینش با حال و هوای مس��ابقات 
پیش رو کرده اس��ت. ب��ه این ترتیب کارب��ران امکان بازس��ازی صحنه های 
مختل��ف دوره های جام جهانی را خواهند داش��ت. نکته جذاب ماجرا امکان 
نقش آفرین��ی به جای ش��خصیت اصلی ماجراس��ت. به ای��ن ترتیب ما بدل 
به نق��ش اول موفقیت تیم محبوب مان خواهیم ش��د. هواپیمایی قطر برای 
راه ان��دازی این کمپین و ب��ازی اختصاصی اش اقدام به اخذ مجور رس��می 
از فیف��ا نیز کرده اس��ت. به این ترتیب هیچ مان��ع قانونی پیش روی فعالیت 
این برن��د نخواهد بود. اخذ مجوز از برندهای مرتبط اهمیت بس��یار زیادی 
دارد. برخ��ی از برندها بدون توجه به این موضوع اقدام به راه اندازی کمپین 
می کنن��د. نتیجه این ام��ر در خوش بینانه ترین حالت توقف ناگهانی کمپین 
ما خواه��د بود. البته برندهای دیگر حتی امکان ش��کایت از طرف مقابل را 

خواهند داشت. 
س��الم الشاوا، نایب رئیس بخش روابط بین الملل هواپیمایی قطر نسبت به 
کمپین تازه این ش��رکت اینگونه واکنش نشان داده است: »هواپیمایی قطر 
به طور مداوم در تالش برای جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. مس��افران به 
عنوان بخش اصلی کسب و کار ما همیشه در اولویت قرار داشته اند. استفاده 
از فناوری واقعیت مجازی برای ایجاد لحظات خوش افتخار برند ما محسوب 
می ش��ود. در این زمینه همکاری و مس��اعدت فیس ب��وک نیز نقش مهمی 
ایفا کرده اس��ت.« بدون تردید برگزاری مسابقات جام جهانی هیجان بسیار 
زی��ادی در میان طرفدارهای فوتبال ایجاد می کند. بس��یاری از طرفدارهای 
ای��ن ورزش از سراس��ر جهان به قطر خواهند آم��د. بنابراین نیاز به انتخاب 
یک آژانس هواپیمایی مطمئن خواهند داش��ت. کمپین تازه هواپیمایی قطر 
از همی��ن حاال جلب نظر مخاطب جهانی را مدنظر قرار داده اس��ت، با این 
حس��اب باید منتظر کمپین های هرچه بیشتری از سوی این برند به منظور 

جلب نظر مسافران جهانی باشیم.
اس��تفاده از فناوری واقعیت مجازی در طول سال های اخیر افزایش بسیار 
زیادی یافته اس��ت. برندهای مختل��ف برای ایجاد اوقات خوش و تجربه های 
منحصر به فرد ایده های جالبی را با فناوری واقعیت مجازی ترکیب می کنند. 
بدون ش��ک همه ما از عدم تمایل کاربران برای مش��اهده محتوای تبلیغاتی 
آگاهی داریم. اس��تفاده از فناوری واقعیت مجازی ش��اید راهکاری مناس��ب 
برای جلب نظر دوباره کاربران به فعالیت برندها باشد، با این حساب فعالیت 
هواپیمایی قطر عرصه تبلیغات را وارد دوران تازه ای کرده است. نسل جدید 
تبلیغات با اس��تفاده از واقعیت مج��ازی امکان تعامل فعال کاربران را فراهم 
می س��ازد. این امر به معنای کاهش موج عدم عالقه کاربران به مش��اهده و 

تعامل با محتوای تبلیغاتی است. 
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آی��ا تا ب��ه حال به فک��ر راه ان��دازی وبالگ رس��می افتاده اید؟ در نگاه نخس��ت 
وبالگ نویسی دیگر جذابیتی ندارد. امروزه با توسعه شبکه های اجتماعی و گسترش 
روزافزون پلتفرم های مختلف کمتر کسی باید به سراغ وبالگ ها برود. نکته مهم در 
اینجا فعالیت بس��یاری از برندها در زمینه وبالگ نویسی است، بنابراین باید توضیح 
قانع کننده ای درباره دلیل اس��تقبال برخی از برندها به وبالگ نویس��ی وجود داشته 

باشد. 
در این مقاله ما برخی از نکات مهم در زمینه ضرورت وبالگ نویسی برای افزایش 
فروش را مورد بررس��ی قرار خواهیم داد. بدون ش��ک در مقاله ها و س��خنرانی های 
مختلف بر روی اهمیت وبالگ نویسی به طور پراکنده تاکید شده است. هدف اصلی 

در اینجا بحث متمرکز در زمینه تاثیر وبالگ نویسی بر روی فروش برندهاست. 
مزیت های وبالگ نویسی برای افزایش درآمد

ف��روش محص��والت در دنیای کس��ب و کار پیوند نزدیکی ب��ا توانایی برندها در 
زمین��ه جلب نظر مخاطب و تعامل نزدیک با وی دارد. امروز دیگر امکان اس��تفاده 
از ش��یوه های س��نتی بازاریابی و فروش وجود ندارد بنابراین باید از ابزارهای نوین 
در تعامل با مشتریان بهره برد. تمام حوزه های کسب و کار در طول سال های اخیر 
دس��تخوش تغییر و تحول شده است. به همین خاطر اغلب برندها در تالش مداوم 

برای استفاده از فناوری های نوین در کسب و کارشان هستند. 
مش��تریان امروزی تمایل زیادی نس��بت به تعامل با برندها پیش از خرید دارند. 
ای��ن امر ض��رورت تمرکز برندها بر روی کانال های ارتباطی ش��ان با مخاطب هدف 
را دوچندان می کند. خوش��بختانه امروزه پلتفرم های زیادی برای تعامل با مخاطب 
وج��ود دارد. نکته مهم درخصوص این پلتفرم ها ماهیت مبتنی بر اش��تراک گذاری 
محتوای کوتاه اس��ت بنابراین اگر یک برند صحبت های زیادی با مخاطب داش��ته 
باش��د، امکان دس��تیابی به هدفش را نخواهد داش��ت. این امر در مورد معامله های 
بزرگ برندها بیش از هر زمان دیگری صدق می کند. مش��تریان اگر به دنبال خرید 
محصوالت گران باشند، هرگز پیش از بررسی دقیق وضعیت برند موردنظر و تعامل 
هرچند اندک با آن دست به تصمیم گیری نخواهند زد. در ادامه برخی از دالیل رونق 

مجدد وبالگ نویسی در حوزه کسب و کار و فروش خواهیم پرداخت. 
۱. نقش مهم وبالگ ها در نتایج گوگل

هنگامی که در نهایت تصمیم مان برای راه اندازی وبالگ رسمی شرکت را گرفتیم، 
باید نس��بت به تولید محت��وای جذاب و کاربردی برای مخاط��ب اقدام کنیم. ایراد 
بسیاری از برندها تالش برای تولید محتوای فانتزی است. به این ترتیب مخاطب با 
استفاده از محتوای موردنظر امکان رفع مشکالتش را نخواهد داشت. امروزه گوگل از 
الگوریتم پیشرفته ای برای طبقه بندی سایت  و وبالگ های مختلف استفاده می کند 
بنابراین هر برندی که محتوای کاربردی تر برای مخاطب داش��ته باش��د، رتبه های 
بهتری دریافت می کند. شاید بسیاری از ما نسبت به عدم دریافت رتبه مناسب در 
گوگل اعتراض داشته باشیم. براساس این توصیه ریشه چنین عدم موفقیتی باید در 

نحوه تولید محتوای وبالگ مان جست وجو شود. 
هدف اصلی از فعالیت در فضای آنالین رفع مشکالت مشتریان است. وبالگ های 
محبوب مشتریان همیشه المان معناداری برای کاهش مشکالت در اختیار دارد. به 
همین خاطر گام نخست موفقیت در هر کسب و کاری شناخت مشکالت مشتریان 
است. در غیر این صورت فعالیت ما در وبالگ رسمی برند همراه با موفقیت و افزایش 

فروش نخواهد بود. 
طبقه بندی س��ایت و وبالگ ها از سوی گوگل فقط مرتبط با کاربرد محتوا برای 
مخاطب نیس��ت. کیفیت محتوای بصری و بیان س��اده مطال��ب نیز اهمیت باالیی 
دارد. بدون ش��ک هر کس��ب و کاری دارای برخی از اصطالح های فنی است. بیان 
این اصطالح ها به طور کامل به مخاطب اغلب موجب بدفهمی می ش��ود بنابراین ما 
باید مفاهیم اصلی کسب و کارمان را ساده سازی کنیم. این امر رتبه وبالگ مان در 

گوگل را افزایش خواهد داد. 
2. مدیریت سئو ارگانیک در برابر نمونه های تبلیغاتی

مدیریت س��ئو یکی از نکات مهم در افزایش تاثیرگذاری سایت و وبالگ هر برند 
محسوب می شود. امروزه بسیاری از برندها مدیریت سئو را به معنای پرداخت هزینه 
ب��ه گوگل برای نمایش سایت ش��ان در رتبه های برتر می دانن��د. نکته مهم در این 
میان نمایش س��ایت  و وبالگ های تبلیغاتی همراه با برچس��ب تبلیغات در بخش 
نخست صفحه است. این امر شاید در کوتاه مدت بازدید وبالگ مان را افزایش دهد، 
اما استراتژی مناسبی برای مدیریت سئو در بلندمدت محسوب نمی شود. براساس 
مطالعه موسس��ه نیومدیا تاثیرگذاری فرآیند مدیریت سئو ارگانیک )بدون پرداخت 
هزین��ه تبلیغات و معطوف به تولید محتوای جذاب( 5.66 بار بیش��تر از نمونه های 

تبلیغاتی است. 
تاثیرگذاری بیشتر محتوای ارگانیک در گوگل مبتنی بر یک حالت روانشناختی 
در کاربران است. اغلب ما تمایل بیشتری به مشاهده محتوا و محصوالت یک سایت 
غیرتبلیغاتی داریم بنابراین استفاده از تبلیغات برای مدیریت سئوی بهتر دیگر یک 
ضرورت انکارناپذیر برای کس��ب و کارها محس��وب نمی شود. بدون شک این نکته 
فضای تازه ای پیش روی برندها قرار می دهد. کاهش هزینه های تبلیغاتی در گوگل 
به معنای امکان سرمایه گذاری بیشتر برای تولید محتوای جذاب در وبالگ برندمان 
اس��ت. این امر میزان تمایل کاربران به مطالعه محت��وای وبالگ مان را نیز افزایش 

می دهد. 
3. افزایش ترافیک وبالگ با محتوای کاربردی

افزایش ترافیک وبالگ یا س��ایت رس��می برند یکی از اهداف اصلی ش��رکت ها 

محسوب می شود. اگر مخاطب محتوای ما را مطالعه نکند، امکان تاثیرگذاری بر روی 
وی نیز منتفی خواهد بود. به همین خاطر بسیاری از فرآیندهای تبلیغاتی معطوف 
به نمایش محتوای سایت یا وبالگ به مخاطب هدف است. یکی از مزیت های وبالگ 
در مقایسه با سایت رسمی امکان بیان مسائل به صورت مفصل است. سایت رسمی 
برندها اغلب برای اطالع رس��انی درباره نکات خالصه و کوتاه کس��ب و کار است. با 
توجه به این نکته اغلب برندها نیازمند سایت رسمی برای بیان مفصل نکات مرتبط 

با کسب و کارشان هستند. 
همانطور که در بخش قبل بیان شد، تمرکز بر روی الگوی تبلیغات برای توسعه 
وب��الگ در بلندمدت مش��کالتی را پیش می آورد. به همین خاط��ر برندها باید به 
دنب��ال راهکارهایی برای افزایش تاثیرگذاری محتوای وبالگ ش��ان بدون تمرکز بر 
روی الگوهای تبلیغاتی باشند. اگر وبالگ رسمی برند ما به طور طبیعی مشغول به 
فعالیت باشد، به مرور زمان ترافیک سایت اصلی و وبالگ ما افزایش شدیدی خواهد 
یافت. این امر بیانگر مزیت فعالیت ارگانیک در زمینه بازاریابی و مدیریت س��ئو در 

مقایسه با الگوی تبلیغاتی است. 
الگوی تبلیغاتی برای توس��عه برند در فضای آنالین موجب افزایش ش��هرت در 
مقطع زمانی کوتاه می شود. نکته مهم در این میان عدم پایداری چنین شهرت هایی 
است. به همین خاطر پس از مدت زمانی کوتاه دیگر اثری از برند موردنظر در فضای 
آنالین باقی نخواهد ماند. عالوه بر این نکات، باید هزینه باالی مدیریت سئو و تبلیغ 
در فضای آنالین را نیز مدنظر داش��ته باش��یم. با توجه به تم��ام این نکات فعالیت 

ارگانیک در فضای آنالین بهترین گزینه برای برندها خواهد بود. 
4. تاثیرگذاری بیشتر وبالگ در مقایسه با سایت

سایت رس��می نمای لوکس و شیک هر برند محسوب می شود. این ویترین زیبا 
مخصوص بیان اخبار و نکات مهم کسب و کار به صورت کوتاه است، بنابراین امکان 
بیان نکات تفصیلی در این بخش وجود ندارد. امروزه کاربران از جست وجو در گوگل 
انتظار یافتن پاسخ های کاربردی برای مشکالت شان را دارند، بنابراین الگوریتم گوگل 
نیز سایت ها را بر اساس میزان موفقیت شان در رفع مشکالت مشتریان طبقه بندی 
می کند. فضای وبالگ ها برای بیان نکات طوالنی و همراه با تفاس��یر مختلف بسیار 
مساعد است بنابراین مشاهده رتبه برتر وبالگ ها در گوگل امر طبیعی خواهد بود. 

اگر ش��ما نیز تمایل به جلب نظر کاربران آنالین و افزایش شهرت برندتان دارید، 
باید نسبت به راه اندازی وبالگ رسمی اقدام کنید. این اقدام عالوه بر افزایش شهرت 

برند موجب ترغیب کاربران به خرید هرچه بیشتر محصوالت نیز می شود.
5. استفاده از وبالگ به عنوان استراتژی بازاریابی محتوایی

بازاریاب��ی محتوایی یکی از الگوهای محبوب در میان کس��ب و کارهای مختلف 
محسوب می شود. امروزه تکنیک های مختلفی برای بازاریابی در اختیار برندها قرار 
دارد. یکی از تاثیرگذارترین تکنیک ها اس��تفاده از وبالگ رسمی است. هدف اصلی 
در بازاریابی محتوایی تولید محتوای کاربردی برای جلب نظر مخاطب هدف اس��ت 
بنابراین فضای وبالگ ها برای تحقق این هدف عالی خواهد بود. امروزه شمار هرچه 
بیشتری از برندها در حال تمرکز بر روی وبالگ رسمی شان هستند بنابراین ما نیز 

باید نگاه جدی تری به عرصه فعالیت در وبالگ داشته باشیم. 
یک��ی از نگرانی های برنده��ا درباره راه ان��دازی وبالگ ب��رای بازاریابی محتوایی 
انتخاب دیرهنگام این اس��تراتژی اس��ت. در نگاه نخست این نکته کامال درست به 
نظر می رس��د. به ه��ر حال مدت زمانی زیادی از فعالی��ت برندهای بزرگ در زمینه 
توس��عه وبالگ های شان می گذرد. به همین خاطر اغلب برندها دچار شک و تردید 
برای بهبود وضعیت فعالیت بازاریابی محتوایی شان هستند. توصیه من در این بخش 
راه ان��دازی بخش بازاریابی محتوایی با توس��عه وبالگ در هر زمانی اس��ت. هیچ گاه 
برای فعالیت در زمینه بازاریابی محتوایی دیر نیست بنابراین هرگز نگران دیر شدن 

نباشید. 
6. جلب اعتماد مشتریان

جلب اعتماد مشتریان یکی از دغدغه های اصلی برندها محسوب می شود. فعالیت 
نامناس��ب برخی برندها در کنار حجم انبوه تبلیغات آمیخته به دروغ های عجیب و 
غریب موجب کاهش اعتماد مش��تریان به برندها شده است. این امر تاثیرش را در 
زمینه کاهش فروش برندها در حوزه های مختلف و س��ختگیری بیش��تر مشتریان 

نشان می دهد. 
یکی از راهکارهای مناسب برای بازیابی اعتماد مشتریان تولید محتوای اطمینان 
بخش در وبالگ رس��می برندمان است. امروزه ش��مار هرچه بیشتری از برندها در 
تالش برای اس��تفاده از وبالگ ش��ان به منظور توسعه سطح اعتماد میان مشتریان 
هس��تند. دلیل اصلی بدبینی مش��تریان به برندها تفاوت میان ش��عارها و عملکرد 
آنهاست. گاهی اوقات نیز افشاگری هایی نظیر ماجرای سرقت اطالعات فیس بوک یا 
سطح آالینده های خودروهای فولکس واگن موجب تشدید چنین بی اعتمادی هایی 
می شود. تالش برندها در این میان کاهش سطح بی اعتمادی مشتریان است. ایجاد 
رابطه ای نزدیک با مشتریان تاثیر انکارناپذیری بر روی بهبود عملکرد برندها خواهد 

داشت. 
جمع آوری اطالعات پیرامون مشتریان و تولید محتوا براساس آنها بهترین تکنیک 
برای جلب اعتمادشان خواهد بود. این امر بیانگر جدیت برند ما در توجه به سلیقه 
مشتریان است. به هر حال همه ما عالقه مند به تعامل با برندی حساس و نکته سنج 
هس��تیم. به همین خاطر نیز برندهای بزرگ همیش��ه عملکرد مطلوبی در زمینه 

شناخت سلیقه مشتریان شان دارند. 
B2B 7. اهمیت وبالگ نویسی در بازاریابی

 B۲B تفاوت های زیادی دارد. در الگوی B۲C در مقایسه با الگوی B۲B بازاریابی
س��ر و کار ما با شرکت های دیگر است. نخس��تین نکته مهم در این زمینه افزایش 
س��طح فروش برندهای فعال در این حوزه است بنابراین افزایش سختگیری برندها 

برای انجام معامله طبیعی خواهد بود. مزیت کسب و کارهای B۲B امکان بیان نکات 
تخصصی است. به همین خاطر اغلب برندهای فعال در این حوزه وبالگ تخصصی 
دارن��د. اگر به عنوان ف��ردی عادی به وبالگ این برندها س��ر بزنیم، کمتر نکته ای 
دستگیرمان خواهد شد. به همین خاطر ماهیت چنین وبالگ هایی فقط برای افراد 

ماهر و برندهای فعال در زمینه های خاص معنا دارد. 
گاه��ی اوقات مدیرعام��ل یک برند در حوزه  B۲B اق��دام به نگارش مقاله برای 
وبالگ رس��می برن��دش می کند. این امر بیانگر آگاهی مخاط��ب موردنظر از حوزه 
تخصصی برندش است. نخستین نتیجه این امر افزایش سطح اعتماد سایر برندها به 

کسب و کار B۲B مورد نظر است. 
8. عالقه مخاطب به مشاهده محتوای مفصل پیش از خرید

امروزه مش��تریان عالقه زیادی به مش��اهده محتوای مرتبط با محصوالت مورد 
عالقه شان دارند. این امر فرآیند تصمیم گیری را برای مشتریان ساده تر خواهد کرد. 
امروزه بس��یاری از برندها در زمینه راه اندازی وبالگ رسمی ش��ان اقدامات کافی را 
انجام نمی دهند. به همین خاطر سطح فروش آنها با میزان مورد انتظار تفاوت های 

چشمگیر دارد. 
برندها به طور کلی برای جلب نظر مشتریان باید کانال های ارتباطی شان را تقویت 
کنن��د. این امر ش��امل راه اندازی وبالگ برای بیان ن��کات کاربردی و مفصل درباره 
محصوالت م��ان نیز هس��ت. اگر حوصله راه اندازی وبالگ مس��تقل برای برندتان را 
نداری��د، همکاری با آمازون بهترین ایده جایگزین خواهد بود. امروزه آمازون دارای 
کارش��ناس های خب��ره برای نگارش مطال��ب و تولید محت��وای تخصصی پیرامون 
محصوالت مختلف است. این امر موجب اطالع هرچه بیشتر مشتریان از ویژگی های 

محصول موردنظر و سهولت در تصمیم گیری خواهد شد. 
۹. سطح تعامل بیشتر محتوای متنی، ویدئویی و عکس 

انتخاب نخست شما برای افزایش فروش محصوالت تان چیست؟ بسیاری از برندها 
نخس��ت به س��راغ طراحی محتوای تبلیغاتی می روند. همانطور که در ابتدای این 
مقاله اش��اره ش��د، تولید محتوای تبلیغاتی بهترین گزینه پیش روی برندها نیست 
بنابراین ما باید به دنبال راهکار دیگری باش��یم. امروزه مش��تریان دامنه وسیعی از 
انتخاب ها را دارند. این امر مس��یر برندها در راستای جلب نظر مخاطب را به شدت 

دشوار می سازد.
اگر ما به دنبال جلب نظر مخاطب هس��تیم، باید تمای��ز معناداری میان خود و 
دیگران ایجاد کنی��م. این امر از طریق تولید محتوای متنی، ویدئویی و عکس های 
جذاب در کنار یکدیگر روی می دهد. اشتباه بسیاری از برندها در این زمینه تمرکز 
ص��رف بر روی یک الگوی تولید محتواس��ت. به این ترتیب در عمل س��ایر الگوها 
م��ورد غفلت واقع می ش��ود. در چنین ش��رایطی ناتوانی برنده��ا در زمینه فروش 

محصوالت شان به شدت افزایش خواهد یافت. 
راه اندازی تیم بازاریابی در ش��رکت اقدام موثری در راستای تولید انواع محتوای 
بازاریابی و تعامل محس��وب می شود. بدون تردید ما به عنوان صاحب یک کسب و 
کار توانایی ساماندهی تمام فعالیت های حوزه بازاریابی را نداریم. به همین خاطر باید 

به فکر تاسیس بخش بازاریابی باشیم. 
۱۰. سهولت در فروش با فعالیت در وبالگ

اگر تا به حال نسبت به تاثیر راه اندازی وبالگ بر روی فروش برندها قانع نشده اید، 
در ای��ن بخش به طور اختصاصی بحث فروش را مورد بررس��ی ق��رار خواهیم داد. 
کاربران اینترنتی همیشه در زمینه خرید آنالین تردیدهای فراوانی دارند. آنها پیش 
از خرید آنالین اقدام به یافتن س��ایت رسمی برند موردنظر می کنند. در این میان 
هرچه اطالعات درباره برند ما و محصولش بیشتر باشد، شانس فروش آنالین باالتری 
خواهیم داشت. متاسفانه بسیاری از برندها نسبت به این نکته توجه کافی ندارند. به 
همین خاطر تردیدهای کاربران در زمینه خرید محصوالت چنین برندهایی بیشتر 

و بیشتر می شود. 
ماهی��ت خودمانی وبالگ ها ام��کان بحث و نقد تخصصی محص��والت را فراهم 
می س��ازد. همچنین راه اندازی فروشگاه آنالین برای برندمان در کنار وبالگ فرآیند 
تاثیرگذاری و فروش محصوالت را س��ریع تر خواهد کرد. اگر نگاهی کوتاه به سایت 
رسمی برندهای بزرگ داشته باشیم، اغلب آنها دارای وبالگ رسمی نیز هستند. در 
کن��ار این وبالگ ها بخش فروش آنالین نیز به چش��م می خورد. به این ترتیب این 
برندها فرآیند فروش جلب نظر مخاطب تا فروش محصوالت را به صورت یکجا دنبال 

می کنند. برند ما نیز باید چنین الگویی را مورد توجه قرار دهد. 
جمع بندی

احتمال اینکه شما به عنوان مخاطب این مقاله تازه کسب و کارتان را راه اندازی 
کرده باشید، بسیار زیاد است. امروزه بسیاری از کارآفرینان به دنبال راه اندازی کسب 
و کار مستقل شان هستند. بدون شک مدیریت کسب و کار شخصی هیجان بسیار 
زیادی دارد. در عین حال چالش های حوزه کارآفرینی و مدیریت کس��ب و کار نیز 
بس��یار بیشتر از فعالیت ها در یک ش��رکت است. اغلب کسب و کارهای کوچک به 
دنبال راهکارهایی برای افزایش فروش ش��ان هس��تند. اگر تکنیک های مورد بحث 
در این مقاله پیرامون راه اندازی وبالگ رس��می را از همان روزهای نخست فعالیت 
برندمان مدنظر قرار دهیم، مس��یر بس��یار ساده تری برای موفقیت در زمینه فروش 

پیش روی خواهیم داشت. 
تولید محتوای جذاب و کاربردی برای مخاطب گام اساس��ی در زمینه جلب نظر 
وی محس��وب می شود. متاس��فانه بس��یاری از برندها فقط به دنبال فروش بیشتر 
هستند، بنابراین توجه عمده شان معطوف به بخش فروش است. برند ما در چنین 
ش��رایطی با پیگیری استراتژی متفاوت مبنی بر توجه به نیازهای مشتریان و جلب 

اعتمادشان فرصت ایجاد تمایز اساسی میان خود و دیگر رقبا را خواهد داشت. 
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بررسی تاثیر هوش مصنوعی بر مدیریت کمپین های بازاریابی
 بازاریابی در شبکه های اجتماعی

با ابزارهای هوشمند

براس��اس مطالعه ای از سوی موسس��ه Digg در یک دقیقه بیش 
از یک میلیون کاربر وارد اکانت شان در فیس بوک می شوند. این امر 
درباره س��ایر پلتفرم ها نیز رقم بسیار باالیی را نشان می دهد. وقتی 
کاربران توجه ویژه ای به ش��بکه های اجتماعی دارند، تمایل برندها 
برای س��رمایه گذاری بر روی این حوزه طبیع��ی خواهد بود. امروزه 
تعامل برندها با مشتریان بسیار دشوار شده است. مشتریان کنونی، 
به ویژه نسل Z، تمایلی به مشاهده کمپین های بازاریابی و تبلیغات 
برنده��ا ندارن��د. همین امر بازاریابی و تبلیغ��ات را بدل به فرآیندی 

پیچیده کرده است. 
امروزه مش��تریان حوصله بسیار اندکی دارند. میانگین دامنه صبر 
مش��تریان ۱۰ دقیقه اس��ت. به عنوان مثال، اگر یکی از کاربران در 
ش��بکه های اجتماع��ی به اکانت رس��می برند ما پیام ده��د، انتظار 
دریافت پاس��خ در کمتر از ۱۰ دقیقه را خواهد داشت. بدون تردید 
پاسخگویی مناسب به مخاطب هدف با استفاده از شیوه های سنتی 
مدیری��ت اکان��ت امکان پذیر نخواه��د بود. به همی��ن خاطر برندها 
نیازمند ش��یوه های جدید برای تعامل س��ازنده با مشتریان هستند. 
خوش��بختانه امروزه ابزارهای زیادی برای تعامل سازنده با مخاطب 
در ش��بکه های اجتماعی وجود دارد. ابزارهای دارای هوش مصنوعی 
توانایی مدیریت ام��ور چندگانه به صورت همزمان را دارند. این امر 

در حوزه بازاریابی نیز کارایی بسیار زیادی خواهد داشت. 
اکنون ش��بکه های اجتماعی بس��یار زیادی ب��رای فعالیت برندها 
وج��ود دارد. اغل��ب برندها تمایل به فعالیت در تم��ام این پلتفرم ها 
دارند. نکته مهم در این میان محدودیت منابع انسانی برای مدیریت 
اکانت های مختلف اس��ت. اکنون با ورود ابزارهای مدیریت هوشمند 

جدید رویای دیرینه برندها بدل به واقعیت خواهد شد. 
بدون تردید با ورود هر فناوری تازه ای تردیدها نسبت به استفاده 
از آن پدیدار می ش��ود. در این زمینه بس��یاری از صاحبان کسب و 
کارها دارای تردیدهای جدی هس��تند. در ادامه برخی از مزیت های 
ابزارهای هوش��مند در زمینه مدیریت بازاریابی مورد بررس��ی قرار 

خواهد گرفت.
۱. صرفه جویی در زمان

وقت��ی بح��ث از مدیری��ت هوش��مند بازاریابی برندها می ش��ود، 
صرفه جویی در زمان نخس��تین مزیت محس��وب خواهد شد. امروزه 
بازاریابی در شبکه های اجتماعی نیازمند وقت و انرژی بسیار زیادی 
اس��ت. به عالوه، امکان بروز خطا را نیز باید مدنظر داشت. ابزارهای 
دارای ه��وش مصنوعی با دقت بس��یار باال تم��ام نیازهای برندها را 
رف��ع می کنند، بنابرای��ن دیگر خبری از فرآین��د طوالنی مدت برای 
پاس��خگویی به کارب��ران، مدیریت کامنت ها و س��ایر امور جاری در 
بازاریاب��ی نخواهد ب��ود. تنها وظیفه اصل��ی بازاریاب ها در این میان 
تولید محتوای جذاب اس��ت. س��ایر فرآیندها از س��وی سامانه های 

هوشمند به طور خودکار مدیریت خواهد شد. 
2. تداوم عملکرد بازاریابی

بس��یاری از برندها پس از مدت زمانی کوتاه فعالیت در شبکه های 
اجتماعی دیگ��ر حوصله یا توان ادامه فعالی��ت را ندارند. این امر از 
نقطه نظر حرفه ای تاثیر بسیار منفی بر روی اعتبار چنین برندهایی 
خواهد داش��ت. امروزه کاربران ش��بکه های اجتماعی عالقه بس��یار 
زیادی به برندهای دارای ثبات و پایداری دارند. این نکته بخش قابل 
توجهی از عالقه و اس��تقبال مشتریان به برندهایی نظیر اپل، نایک 
یا غول های عرصه خودروس��ازی را توجیه می کند. اغلب این برندها 
در ط��ول مدت زمان طوالنی عملکرد باثبات��ی در زمینه بازاریابی و 
تولید محصوالت باکیفیت داش��ته اند. استفاده از ابزارهای هوشمند 
در زمینه مدیریت فرآینده��ای بازاریابی تاثیر انکارناپذیری بر روی 
بهبود وضعیت بازاریابی برندها دارد. به همین خاطر باید تغییر شیوه 
مدیریت کمپین های بازاریابی برندمان را در دستور کار قرار دهیم. 

3. افزایش بازدید مخاطب از محتوای برند
وقتی ما از شیوه مدیریت خودکار و هوشمند کمپین های بازاریابی 
اس��تفاده می کنیم، میزان بازدید کاربران افزایش خواهد یافت. این 
امر به دلیل مدیریت تاثیرگذار و س��ریع امور اس��ت. امروزه کاربران 
تمایل باالیی به تعامل با برندهای مورد عالقه شان دارند. اگر برندها 
توانایی پاسخگویی مناسب به مخاطب در کوتاه ترین زمان را نداشته 
باش��د، به زودی عرصه را به دیگر رقبا واگذار خواهد کرد. به همین 
خاط��ر اس��تفاده از ابزارهای هوش��مند نقش مح��وری در موفقیت 

کمپین های بازاریابی ایفا می کند. 

ایستگاهبازاریابی بررسی ۱۰ راهکار تاثیرگذار برای وبالگ نویسی 

وبالگ نویسی برای افزایش فروش برند
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آیا دفتر کار برند ما استاندارد است؟
طراحی جذاب تر دفترهای کاری با  7 معیار 

استاندارد

فعالی��ت کاری بخش زیادی از روز اغلب مردم را تش��کیل می دهد. بدون تردید تالش برای 
فعالیت در محیطی ایده آل برای هر کارمندی مالک مهمی محس��وب می شود. به همین خاطر 
اغلب برندها در تالش برای ایجاد دفترهای کار اس��تاندارد و مناس��ب هستند. شاید تا دو دهه 
گذش��ته نحوه س��اماندهی و طراحی محیط کار تا این حد اهمیت نداش��ت، با این حال اکنون 
بسیاری از کارمندان فقط به خاطر طراحی جذاب تر دفترهای کاری اقدام به همکاری با برندهای 
مختلف می کنند. اهمیت این امر در نحوه طراحی دفتر کار برندهای بزرگ به خوبی قابل مشاهده 

است، بنابراین ما نیز باید طراحی دفترهای جذاب را مدنظر داشته باشیم. 
چه دفتری استاندارد است؟

موسسه بین المللی بناهای مناسب )IWBITM( در بررسی های مختلفش هفت مفهوم را به 
عنوان معیارهای دفتر ایده آل برای کسب و کارها بیان کرده است. این معیارها به ترتیب شامل 
سیستم تهویه هوا، دسترسی به آب آشامیدنی، بخش فروش یا استفاده از مواد غذایی، نور کافی، 
بخش استراحت، اتاق ورزش و بخش تقویت توانایی ذهنی است. بدون تردید برخی از معیارهای 
مطرح در این بخش بسیار ایده آل هستند، بنابراین برخی از کسب و کارها توانایی تهیه آنها برای 
کارمندان را نخواهند داش��ت. هدف اصلی در این مقاله نیز ترغیب برندها برای فراهم س��اختن 
تمام این معیارها نیست. به طور کلی ما باید ارتقای دست کم برخی از معیارهای موجود در این 

بخش را مد نظر داشته باشیم.
در طول سال  های اخیر معیارهای متفاوتی برای کسب و کار مناسب بیان شده است. یکی از 
معیارهای ماندگار در این میان اهمیت دفتر کار در جلب همکاری بیش��تر کارمندان است. این 
امر تاثیر بسیار زیادی بر روی ذهنیت کارمندان و بهره وری نهایی شان دارد. به همین خاطر باید 
مدنظر اغلب برندها قرار گیرد. در ادامه به بررسی معیارهای مهم در این زمینه خواهیم پرداخت.

۱. تهویه هوا
کیفیت هوای داخل دفتر کار شاید اهمیت چندان زیادی نداشته باشد، به هر حال دفترهای 
مختلف دارای هوای مناسب هستند. این فرض سنتی امروزه با چالش های بسیار زیادی مواجه 
است. تهویه هوای مناسب بر روی سالمت کارمندان تاثیر بسیار زیادی دارد. براساس مطالعه ای از 
سوی موسسه فضای کار سبز توجه به سیستم تهویه هوای دفتر کار موجب افزایش ۱۱درصدی 
کیفیت عملکرد کارمندان می ش��ود بنابراین ما باید توجه ویژه ای به کیفیت هوای دفتر شرکت 
داش��ته باشیم. برخی از سیاست های مناس��ب در راستای حفظ کیفیت هوای دفتر شامل منع 
استفاده از سیگار، راه اندازی سیستم تهویه هوای مرکزی، باز کردن پنجره ها در برخی از ساعات 

روز و استفاده از انواع گیاه های خوشبو در محیط دفتر است. 
2. دسترسی به آب آشامیدنی

۷۰درصد از مغز انس��ان از آب تشکیل شده است، بنابراین مغز ما برای فعالیت بهتر نیازمند 
آب کافی است. اگر کارمندان شرکت دسترسی مناسب به آب آشامیدنی در طول فعالیت روزانه 
داش��ته باشند، کیفیت عملکرد آنها تا حد زیادی بهبود خواهد یافت. امروزه بسیاری از مدیران 
نسبت به عدم تمرکز کارمندان شکایت دارند. یکی از دالیل اصلی این امر کاهش سطح کلی آب 
بدن کارمندان در طول فعالیت روزانه اس��ت. نتیجه مستقیم این امر بر روی سیستم عصبی ما 
کاهش میزان تمرکز خواهد بود.   توصیه من در این بخش اطمینان از دسترسی کارمندان به آب 
آشامیدنی و سالم است. به این ترتیب بخش زیادی از مشکالت ما در این بخش رفع خواهد شد. 

3. اهمیت بخش تغذیه
کارمن��دان به طور معمول وعده ناهار را هم��راه با همکاران و در محیط کار صرف می کنند. 
اگر دفتر کار ما بخش مناس��ب برای صرف این وعده غذایی نداش��ته باشد، کارمندان مجبور به 
خروج از شرکت خواهند شد. این امر وقفه ای در کار روزانه ایجاد می کند. همچنین میزان تمرکز 
کارمندان برای رس��یدگی بهتر به امر جاری را نیز کاهش خواهد داد. توصیه من در این بخش 
بس��یار واضح است: راه اندازی محیطی ویژه برای صرف وعده های غذایی مختلف یا میان وعده. 
به این ترتیب دیگر نیازی به خروج از ش��رکت ب��رای کارمندان نخواهد بود.  برخی از برندها با 
بودجه مناسب اقدام به توزیع انواع میوه یا نوشیدنی میان کارمندان شان می کنند. این امر تاثیر 
مثبتی بر روی کارمندان دارد. اگر بودجه برندتان به اندازه کافی اس��ت، ایجاد بخش رس��توران 

اداری را نیز مدنظر قرار دهید. 
4. نورپردازی

پژوهشی از سوی موسسه Dept Design بیانگر عملکرد بهتر کارمندان دارای میز کار کنار 
پنجره در مقایس��ه با سایر کارمندان است. براساس این پژوهش کارمندان در صورت دسترسی 
به نور بهتر تا ۸4درصد عملکرد بهتری خواهند داشت. بدون تردید ایجاد شرایط مناسب برای 
کارمندان به منظور دسترس��ی بهتر به نور همیش��ه نیازمند صرف هزینه گزاف نیست. یکی از 
ایده های مناس��ب در این زمینه اس��تفاده از نور طبیعی است. استفاده از پنجره های بزرگ تر در 
دفتر کار موجب افزایش نور محیط می شود. به این ترتیب بدون نیاز به صرف هزینه اضافی امکان 
فعالیت مناسب فراهم خواهد شد. متاسفانه بسیاری از برندها فعالیت بهتر در عرصه کسب و کار 
را معادل افزایش هزینه ها می دانند. به همین خاطر هرگز به شیوه های ساده تر برای ساماندهی 

دفتر کار فکر نمی کنند. 
5. بخش ورزشی

ورزش و تحرک روزمره نقش مهمی در سرزندگی افراد دارد. فعالیت در دفتر کار برای مدت 
زمان طوالنی میزان تحرک ما را به شدت کاهش می دهد. به همین خاطر برندهای بزرگ اقدام 
به راه اندازی بخش ورزش��ی در دفتر کارش��ان می کنند. این امر نقش مهمی در بهبود وضعیت 
روحی کارمن��دان و افزایش بهره وری ش��ان دارد. کارمندانی که برنامه روزان��ه فعال تری دارند، 
همیشه عملکرد بهتری نیز از خود نشان می دهند. برخالف تصور عمومی، فعالیت ورزشی موجب 
خستگی بیش از حد و ناتوانی کارمندان نمی شود. اگر برنامه برندمان برای ورزش کارمندان به 

خوبی ساماندهی شود، دیگر خبری از خستگی مفرط نخواهد بود. 
6. راحتی کارمندان

دفترهای کار باید راحت باش��ند. در غیر این صورت کارمندان اوقات دش��واری را پشت سر 
خواهند گذاش��ت. اگر از کارمندان برندهای بزرگ درباره مهم ترین عامل فعالیت مناسب ش��ان 
سوال کنیم، بخش قابل توجهی از پاسخ ها به راحتی دفتر کار اشاره خواهند داشت. نکته مهم 
درخصوص طراحی دفترهای کار راحت هم اندیشی با کارمندان است. بدون دریافت نقطه نظرهای 
مختل��ف کارمن��دان در این بخش هیچ پیش��رفتی برای برند ما حاصل نخواهد ش��د. برخی از 

توصیه های عمومی برای افزایش راحتی دفتر کار به شرح ذیل است:
• سهولت تغییر وضعیت نشسته کارمندان به حالت ایستاده

• کاهش سر و صداهای محیط اطراف به منظور تمرکز بهتر کارمندان
•  ایجاد محیط های کوچک برای استراحت کارمندان در طول روز

ش��اید در نگاه نخست این توصیه ها بیش از حد ساده به نظر برسد، اما تاثیر انکارناپذیری بر 
روی رضایت و راحتی کارمندان خواهد داشت. 

7. استراحت ذهنی
ایجاد فضای مناسب برای استراحت کارمندان اقدام کافی برای افزایش بهره وری آنها نیست. 
برخی از برندها در طول سال های اخیر اقدام به ایجاد بخش تقویت توانایی های ذهنی کارمندان 
کرده اند. کارویژه اصلی این بخش اس��تراحت کارمندان با اس��تفاده از برخی تکنیک های ذهنی 
است. به این ترتیب ذهن کارمندان در طور روز فقط معطوف به کار بیشتر نخواهد بود. تاثیر این 
امر بر روی بهبود کیفیت عملکرد کارمندان بین 6 تا ۱5درصد عنوان شده است. نکته مهم در 
این میان عدم نیاز به اختصاص بودجه کالن برای مدیریت این بخش از کسب و کار است. به این 
ترتیب با ما ساده ترین راهکارها توانایی افزایش کیفی عملکرد کارمندان را خواهیم داشت. یکی 
از اقدامات مناس��ب در این بخش ارائه س��اعت های کاری انعطاف پذیر است. این امر تاثیر روانی 

انکارناپذیری بر روی کارمندان خواهد داشت. 
noobpreneur :منبع
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ام��روزه مردم کمتر از هر زمان دیگری به حضور در فروش��گاه ها تمایل دارند. 
پیش��رفت فناوری های م��درن موجب افزایش تمایل مردم ب��رای انجام خرید به 
صورت س��اده و آنالین شده است. همین امر کسب و کار فروشگاه های آنالین را 
به شدت توس��عه داده است. اکنون نه تنها مشتریان در حال صرف هزینه بیشتر 
برای خرید آنالین هس��تند، بلکه خرده فروشی های آنالین نیز بودجه گزافی برای 

تبلیغات و جلب نظر مشتریان اختصاص می دهند. 
توس��عه روزافزون صنعت خرده فروش��ی آنالین نظر بس��یاری از کارآفرینان را 
جلب کرده است بنابراین مشاهده تمایل رو به افزایش کارآفرینان برای راه اندازی 
خرده فروش��ی آنالین امر طبیعی خواهد بود. در این مقاله هدف اصلی بررس��ی 
نکات مهم برای ش��روع کسب و کار خرده فروش��ی است. امروزه بسیاری از افراد 
توان مالی کافی برای راه اندازی فروشگاه آنالین را دارند. نکته مهم در این میان 

ناآگاهی آنها از نقطه مناسب برای شروع کسب و کار است. 
فروشگاه آنالین چیست؟

پیش از پرداختن به اصل مطلب باید توضیحی مختصر درباره معنای فروشگاه 
آنالین بدهیم. فروش��گاه آنالین )گاهی اوقات فروش��گاه الکتریونیک( الگویی از 
کس��ب و کار و فروش مبتنی بر فناوری اینترنت محس��وب می شود. در این الگو 
تمام فرآیندهای خرید محصوالت به شیوه آنالین صورت می گیرد. به این ترتیب 
صرفه جویی اساسی در میزان هزینه مشتریان صورت می گیرد. امروزه بسیاری از 
برندهای بزرگ و حتی خرده فروشی های فیزیکی در تالش برای راه اندازی بخش 

فروش آنالین هستند. 
مزیت خرده فروش��ی آنالین امکان جلب نظر دامنه وسیعی از مشتریان است. 
امروزه نس��ل جوان بیش از هر الگوی دیگری تمایل ب��ه خرید آنالین دارد. آنها 
به طور معمول با اس��تفاده از گوش��ی های هوشمندش��ان اقدام به ثبت سفارش 
آنالی��ن می کنن��د. بدون تردید هیچ کس تا همین یک دهه پیش ثبت س��فارش 
آنالین از طریق گوش��ی همراه را باور نمی کرد. خوشبختانه امروزه انواع مختلفی 
از محص��والت در خرده فروش��ی های آنالین ب��ه فروش می رس��د، بنابراین هیچ 
محدودیت��ی پی��ش روی برندهای مختل��ف در زمینه راه ان��دازی بخش فروش 
آنالین ش��ان نیست. جالب اینکه برخی از فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای نیز در 

طول سال های اخیر اقدام به راه اندازی بخش فروش آنالین کرده اند. 
کار را از کجا شروع کنیم؟

همانطور که پیش از این نیز بیان کردم، مهم ترین مسئله کارآفرینان در زمینه 
راه اندازی خرده فروش��ی آنالین نقطه ش��روع کار است. اشتباه در تشخیص نقطه 
ش��روع موجب فعالیت نامتوازن برند ما خواهد ش��د. به این ترتیب اندک زمانی 
پس از راه اندازی فروش��گاه ش��اهد شکست کس��ب و کارمان خواهیم بود. اغلب 
کارآفرینان مایل به فعالیت در صنعت خرده فروش��ی آنالین هیچ تجربه قبلی در 
این زمینه ندارند. این امر کار را دشوار خواهد کرد. وقتی افراد دارای تجربه قبلی 
از یک صنعت باش��ند، امکان فعالیت مناسب و هوشمندانه افزایش خواهد یافت. 
ما ب��ه عنوان کارآفرینی غیرحرفه ای در صنعت خرده فروش��ی آنالین باید عالوه 
بر تالش برای مدیریت کس��ب و کار تازه مان نس��بت به یادگیری نکات مختلف 
نیز اقدام کنیم. این امر دامنه مس��ئولیت و دس��تور کار پیش روی ما را به شدت 

گسترده خواهد کرد. 
۱. شناسایی محصوالت برای فروش

امروزه حوزه فروش آنالین دامنه بس��یار وس��یعی را شامل می شود. به همین 
خاطر اغلب خرده فروش��ی های آنالین در برخی از زمینه های تخصصی مش��غول 
به فعالیت می ش��وند. البته هنوز هم خرده فروش��ی های سراس��ری مانند آمازون 
وجود دارد. در این مورد باید یک نکته بس��یار مهم را مدنظر داش��ت. راه اندازی 
خرده فروش��ی همراه با عرضه دامنه وس��یعی از محصوالت نیازمند بودجه کالنی 
اس��ت. بدون تردید اغلب کارآفرینان چنین بودجه ای در اختیار ندارند. به همین 
خاطر باید س��طح فعالیت خرده فروشی ش��ان را متناس��ب با بودجه در دسترس 

تعیین کنند. 
یکی از تکنیک های جذاب برای تعیین محصوالت مناسب فروش نگاهی عمیق 
به وضعیت خرده فروش��ی آنالین است. برندهای متعددی در زمینه خرده فروشی 
فعالی��ت دارند. به همین خاطر ما باید ب��ه دنبال نقاط ضعف و کمتر مورد توجه 

باش��یم. پس از یافت��ن مجموعه محصوالتی که کمتر در خرده فروش��ی ها عرضه 
می ش��ود، باید از آنها به عنوان محصوالت هدف برندمان اس��تفاده کنیم. این امر 

مزیت مناسبی برای خرده فروشی  ما پدید می آورد. 
گاه��ی اوقات برندها در تالش برای فروش محصوالت خودش��ان هس��تند. در 
این حالت محصول مدنظر برای فروش مشخص است. به این ترتیب دیگر نیازی 
به تحلیل عمیق وضعیت بازار نیس��ت. نکته مهم در این شرایط تحلیل وضعیت 
بازار و ارزیابی برتری های محصوالت مان اس��ت. این امر کمک ش��ایانی به ما در 
راس��تای کس��ب موفقیت و غلبه بر رقبا خواهد کرد. یکی از اش��تباهات برندها 
در زمینه خرده فروش��ی بی توجهی به نقطه ضعف محصوالت ش��ان است و بدون 
تردید هر محصولی دارای نقاط ضعف مش��خصی است. بی توجهی به نقاط ضعف 
اغل��ب موجب غافلگیری ما خواهد ش��د، بنابراین در عی��ن توجه به نقاط برتری 

محصوالت مان باید در تالش برای بهبود کیفیت آنها نیز باشیم. 
2. تعریف الگوی کسب و کار آنالین

فروش��گاه های آنالین به طور کلی در دو الگوی متفاوت توسعه پیدا می کنند. 
در حالت نخست خرده فروشی بدون داشتن انبار مشخص اقدام به ثبت سفارش 
و ارسال آن به برند موردنظر می کند. به این ترتیب فرآیند تهیه محصول از انبار 
و ارسال برعهده برند طرف قرارداد خواهد بود. این شیوه برای خرده فروشی های 
درگیر با مسائل مالی گسترده مناسب خواهد بود. الگوی دوم شامل سرمایه گذاری 
برای توس��عه انبار خرده فروشی و پیش خرید بعضی از محصوالت است. این الگو 
نیازمند س��رمایه بیشتر است. مزیت این ش��یوه اعتبار بیشر خرده فروشی ما در 

نگاه مشتریان خواهد بود. 
الگوی س��رمایه گذاری برای راه اندازی انبار بیش��تر ب��ه کار برندهای 
تولی��دی می خورد. به این ترتیب ما ع��الوه بر عرضه محصوالت متفرقه 
در فروشگاه  اقدام به بازاریابی برای محصوالت برندمان نیز خواهیم کرد. 
توصیه من در این بخش اس��تفاده از الگوی س��رمایه گذاری بیشتر برای 
فروشگاه های واقعی است. آنها به طور معمول فضای مشخصی به عنوان 
انب��ار دارند. این امر موجب عدم نیاز برای س��رمایه گذاری گس��ترده به 

منظور راه اندازی فروشگاه تازه خواهد شد. 
الگوی خرده فروشی بدون انبار برای کارآفرینان تازه کار و دارای بودجه محدود 
بسیار ایده آل خواهد بود. این امر موجب افزایش توانایی مالی خرده فروشی ها در 
مدت زمانی اندک می شود. امروزه بسیاری از خرده فروشی ها به جای تالش برای 
سرمایه گذاری کالن در ابتدای شروع به کسب و کار به فکر توسعه سطح فعالیت 
در خالل افزایش درآمد هس��تند بنابراین با توجه به وضعیت برندمان باید اقدام 
به استفاده از الگوهای فوق کنیم. در غیر این صورت روند انتخاب الگوی برند ما 

از وضعیت منطقی دور خواهد شد. 
3. توسعه برنامه بازاریابی

پس از تاس��یس خرده فروشی براساس الگوی مناس��ب برای برندمان نوبت به 
توس��عه آگاهی کاربران و جلب نظرش��ان خواهد رس��ید. بازاریابی مهم ترین گام 
برای موفقیت در زمینه کس��ب و کار محس��وب می شود. در زمینه فروش آنالین 
نیز هرچه توانایی ما برای جلب نظر کاربران بیش��تر باش��د، ش��انس فروش مان 
نی��ز افزای��ش خواهد یافت. ام��روزه فضای خرده فروش��ی آنالی��ن دارای رقابت 
بس��یار زیادی اس��ت بنابراین مسیر س��اده ای پیش روی ما قرار ندارد. برندهایی 
نظیر آمازون و eBay فقط پس از غلبه بر رقبای سرس��خت موفق به گس��ترش 
شهرت ش��ان شده اند. جالب اینکه آنها هنوز هم در رقابت نزدیک با سایر رقبا در 
مقیاس محلی و بین المللی هس��تند، با این حس��اب رقابت در عرصه کسب و کار 
هیچ گاه تمام نمی ش��ود. الگوهای مختلف بازاریابی در این میان کمک شایانی به 

ما در راستای غلبه بر رقبا خواهد کرد. 
الگوی بازاریابی محتوایی در طول چند س��ال اخیر توسعه بسیار زیادی یافته 
است. این شیوه مبتنی بر تولید محتوای جذاب برای برندها و تالش برای فروش 
هرچه بیشتر محصوالت است. اگر نگاهی کوتاه به عملکرد برندهای بزرگ داشته 
باش��یم، امروزه اغلب آنها از همین ش��یوه برای توسعه کسب و کارشان استفاده 

می کنند. 
امروزه مدیریت خرده فروش��ی آنالین بدون توجه به مدیریت سئو امکان ناپذیر 
اس��ت. مدیریت س��ئو به تکنیک های بهینه س��ازی موتورهای جست وجو اشاره 
دارد. س��اده ترین تکنی��ک در ای��ن می��ان اس��تفاده از کلیدواژه ه��ای کاربردی 
اس��ت. موتورهای جس��ت وجو مانند گوگل برای طبقه بن��دی لینک های مختلف 

اولویت ه��ای گوناگونی در نظ��ر دارند. یکی از اولویت های مهم میزان اس��تفاده 
از کلیدواژه های کاربردی اس��ت بنابراین با اس��تفاده درست از کلیدواژه ها میزان 

ترافیک لینک های ما بیش از هر زمان دیگری خواهد شد. 
نکت��ه بعد درباره بازاریاب��ی محتوایی مربوط به کاربرد محت��وای برند ما برای 
مش��تریان اس��ت. امروزه کاربران به هدف رفع مشکالت شان به سراغ جست وجو 
در فض��ای آنالی��ن می روند. به این ترتی��ب اگر برند ما محتوای م��ورد عالقه یا 
نی��از مخاطب تولید نکن��د، توانایی جلب نظر آنها را نخواهد داش��ت. این امر به 
نوبه خود نیازمند ش��ناخت دقیق س��لیقه مشتریان اس��ت. شاید در نگاه نخست 
شناخت سلیقه مشتریان امر دشواری به نظر برسد، اما با استفاده از تکنیک های 
کارب��ردی به س��ادگی امکان پذیر خواهد بود. خوش��بختانه ام��روزه آژانس های 
بازاریاب��ی مختلف��ی در زمینه ارائ��ه اطالعات طبقه بندی ش��ده فعالی��ت دارند. 
همچنی��ن ابزاره��ای بازاریابی کاربردی نیز در دس��ترس برندها ق��رار دارد. این 
ابزارها با اس��تفاده از نس��ل جدید هوش مصنوعی توانایی تحلیل وضعیت بازار و 

دانه وسیعی از داده ها را دارند. 
4. اطمینان از کاربرد مناسب تکنیک ها

ه��ر کس��ب و کاری دارای برخی از نکات تکنیکی اس��ت. همی��ن امر تفاوت 
می��ان افراد حرف��ه ای و تازه کار را رقم می زند. افراد تازه کار به دلیل ناآش��نایی 
با بازار کس��ب و کار توجه کافی به نکات ریز و تکنیک های کاربردی ندارند. اگر 
ما به دنبال کس��ب موفقیت در بازار کس��ب و کار هستیم، باید از همان ابتدا گام 
محکمی در زمینه اس��تفاده از تکنیک های کاربردی خرده فروشی برداریم. نکته 
نخست در این زمینه کس��ب مجوزهای الزم برای راه اندازی خرده فروشی است. 
بدون تالش برای کس��ب مجوزه��ای الزم ما هرگز موفق به راه اندازی کس��ب و 

کارمان نخواهیم شد. 
امروزه کش��ورهای مختلف دارای قوانین مشخص برای فعالیت خرده فروشی ها 
هس��تند. این امر نی��از به اخذ مجوزهای مربوطه را نش��ان می دهد. اگر ما بدون 
توج��ه ب��ه این قوانی��ن و ضرورت مجوزها ش��روع ب��ه فعالیت کنی��م، به زودی 
فعالیت مان از س��وی نهادهای دولتی متوقف خواهد شد. بی تردید توقف فعالیت 
یک خرده فروش��ی تاثی��ر انکارناپذیری بر روی ذهنیت مخاطب خواهد داش��ت 

بنابراین پیش از هر اقدام دیگری نسبت به تهیه مجوزهای الزم اقدام کنید. 
5. استفاده از نرم افزارهای مناسب

پیشرفت فناوری کار مدیریت کسب و کار را روز به روز ساده تر می کند. اکنون 
هر صاحب کس��ب و کاری باید از مزیت های فناوری برای توس��عه سطح کسب 
و کارش اس��تفاده کند. من در این بخش بدون اش��اره به نام نرم افزاری خاص به 

برخی از حوزه های نیازمند ابزارهای هوشمند اشاره خواهم کرد:
• حس��ابداری کس��ب و کار بدون اس��تفاده از نرم افزارهای هوشمند امر بسیار 
دشواری خواهد بود. استفاده از ابزارهای هوشمند مدت زمان الزم برای حسابرسی 

کسب و کار را به شدت کاهش می دهد.
• مدیریت س��ئو نیز با استفاده از ابزارهای هوشمند بس��یار دقیق تر و ساده تر 

ساماندهی می شود.
• مدیریت پروژه های کاری امر دش��واری به نظر می رسد. اغلب کسب و کارها 
در ت��الش برای کاهش زحم��ت مدیریت پروژه ها اقدام به اس��تفاده از ابزارهای 

هوشمند می کنند.
• مدیری��ت رابطه خرده فروش��ی ها با مش��تریان اهمیت بس��یار زی��ادی دارد. 
بسیاری از برندها در عمل نسبت به این نکته توجه کافی ندارند. به همین خاطر 
خرده فروشی های تازه کار اغلب با مشکالت عمده در زمینه مدیریت کسب و کار 

مواجه هستند. 
• بازاریاب��ی دیجیتال به عنوان یک��ی از مهم ترین الگوهای بازاریابی هر برندی 
با استفاده از شیوه های سنتی به سختی مدیریت خواهد شد. ما همیشه نیازمند 
مدیریت امور کسب و کار به شیوه هوشمندانه هستیم بنابراین در حوزه بازاریابی 

نیز استفاده از ابزارهای هوشمند ضروری خواهد بود. 
جمع بندی

صنعت فروش آنالین هنوز هم گزینه جذابی برای بس��یاری از کس��ب و کارها 
محس��وب می ش��ود. نکته مهم درخصوص فعالیت در این حوزه شناس��ایی نقاط 
ضروری برای ش��روع کسب و کار اس��ت. وقتی ما نقاط مهم برای شروع کسب و 
کار آنالین را به خوبی مورد شناس��ایی قرار دهیم، ش��روع کسب و کار دیگر امر 

دشواری نخواهد بود. 

چگونه خرده فروشی آنالین تاسیس کنیم؟

نقطه شروع راه اندازی فروشگاه آنالین
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اخبار

اهواز - شــبنم قجاوند: نشســت گرامیداشــت آغاز هفته 
پژوهش با حضور مدیرعامــل، کارگروه تحقیقات و پژوهش برق 
منطقه ای خوزستان و اساتید دانشگاهی همکار با این شرکت در 
طرح های تحقیقاتی، برگزار شد. محمود دشت بزرگ با تبریک و 
گرامیداشت هفته پژوهش، اظهار کرد: پژوهش و تحقیقات عالوه 
بر آنکه می تواند گره گشــای مشکالت و نقشه راه شرکت باشد 
می تواند در رونق تولید و ارزش افزوده برای شرکت نقش تعیین 
کننده ای داشته باشد. وی با بیان اینکه در طرح های تحقیقاتی 
باید مســائل اقتصادی و پول زا بودن آن نیز در نظر گرفته شود 
بیان کرد: شرکت برق منطقه ای خوزستان این آمادگی را دارد تا 
در زمینه های تحقیقات مورد نیاز شرکت و طرح های پژوهشی 
که دانشگاهیان پیشنهاد می کنند، همکاری الزم را داشته باشد. 
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزســتان تاکید کرد: طرح 
های تحقیقاتی ابن شــرکت، آوردی ۲۲۰ برابری داشته است و 
این موفقیت حاصل همکاری کارگروه تحقیقات شــرکت و مراکز 
علمی بوده اســت. معاون برنامه ریزی و تحقیقات شــرکت برق 
منطقه ای خوزســتان نیز در این نشســت با بیان اینکه در سال 
های ۹۰ تا ۹۷ تعداد پروژه های این شــرکت با مراکز پژوهشی 

۶۵ مورد بوده است، افزود: از این تعداد ۴۷ پروژه با مراکز علمی 
درون اســتانی و ۱۸ پروژه با مراکز برون استانی بوده است. سید 
مهرداد بالدی موسوی، بیان کرد: عقد تفاهم نامه همکاری علمی 
با دانشــگاه ها و مراکز علمی، کســب رتبه اول " ارزیابی منافع 
اقتصادی پروژه های تحقیقاتی اجرا شــده طی سال های ۱۳۹۰ 
تا ۱۳۹۵ در شــرکت برق منطقه ای خوزســتان" در بین سایر 
شرکت های زیر مجموعه توانیر، شرکت در نمایشگاه وزارت نیرو 
و کسب رتبه برتر، چاپ کتاب و مقاله در نشریات معتبر، تجهیز 
آزمایشــگاه و دستیابی به ساخت اولین سلول های خورشیدی با 

اســتفاده از فناوری ســیلیکن آمورف با همکاری دانشگاه شهید 
چمــران و ثبت این طــرح در معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری، طراحی و ســاخت سه دســتگاه ترانس نوری ولتاژ و 
جریان ترکیبی برای پســتهای انتقال۱۳۲ کیلــو ولت از جمله 
مهمترین دســتاوردهای شرکت در حوزه تحقیقات و پژوهش در 
سال های گذشته است. محمود جورابیان عضو هیات علمی گروه 
برق دانشگاه شــهید چمران اهواز نیز در این نشست با تشکر از 
شــرکت برق منطقه ای خوزستان در اهمیت دادن به پژوهش و 
تحقیقات و پیشــگام و الگو بودن این شــرکت در این زمینه، بر 
همکاری بیشــتر و اســتفاده از ظرفیت های موجود، تاکید کرد. 
در حاشــیه این نشست نیز در راســتای اهداف پژوهشی و ارائه 
خدمات علمی در برق منطقه ای خوزســتان، با هدای لوح تقدیر 
از اساتید حاضر در جلســه تقدیر شد. رونمایی از کتاب طراحی 
و ساخت سلول های خورشــیدی با استفاده از فناوری سیلیکن 
آمورف به نویسندگی دکتر عبدالنبی کوثریان عضو هیات علمی 
دانشگاه شــهید چمران که حاصل یک کار تحقیقاتی در شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان بوده اســت، یکی دیگر از برنامه های 

مراسم گرامیداشت آغاز هفته پژوهش بوده است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: معاون حمل  و نقل و ترافیک 
شــهرداری قم از تدوین طرح های جامع حمل و نقل و دوچرخه 
قم تا پایان سال خبر داد و گفت: در طرح جامع تمام سیاست های 
اجرایی در حوزه حمل  و نقل بیان  شــده و این مطالعات نقشه راه 
شهرداری در افق ۱۵ ســال آینده خواهد بود. عباس ذاکریان در 
نشســت خبری با خبرنگاران که به مناسبت ۲۶ آذرماه روز ملی 
حمل  و نقل برگزار شــد، با اشاره به برنامه های تدوین  شده برای 
یک سال آینده، اظهار داشت: همکاری بین شهرداری با خبرنگاران 
می تواند در اتخاذ تصمیمات اثرگذار، مؤثر باشد. معاون حمل  و نقل 
و ترافیک شــهرداری قم حمل  و نقل عمومی را مورد بررسی قرار 
داد و افزود: تنها حمل  و نقل عمومی فعال در شهر قم اتوبوسرانی 
بوده که با چالش های مختلفی در این حوزه روبه رو هســتیم، در 
ســال گذشته ۱۰۲ دستگاه اتوبوس خریداری  شده و ۲۶ دستگاه 
اتوبوس دیگر قرارداد بسته  شده که ۶ دستگاه آن وارد ناوگان شده 
اســت. ذاکریان به طرح تجاری ســازی حمل و نقل اشاره کرد و 
گفت: در این طرح که مصوبه شورای اقتصاد را دارد پیش بینی شده 
از محل صرفه جویی ســوخت و صادرات سوخت به خودروسازها 
بــرای خرید خودرو بودجه داده شــود و ۵۰ درصد هزینه خودرو 
را نیز بانک مرکزی با تســهیالت واگذار کند و قم تنها شــهری 

بوده که به مرحله قرارداد نیز رسیده است. وی ادامه داد: تا امروز 
با ۳ شرکت خودروســاز مذاکره کرده و امیدواریم تا هفته آینده 
این قرارداد قطعی شــود، بخش بازســازی اتوبوس ها نیز به علت 
قطع تولید اتوبوس در شرکت های خودروساز و قیمت باالی خرید 
اتوبوس مورد توجه بیشــتر شهرداری قم قرار گرفته است. معاون 
حمل  و نقل و ترافیک شــهرداری قم آخرین واگذاری اتوبوس به 
شــهرداری ها را ۱۰سال گذشته اعالم و خاطرنشان کرد: چنانچه 
اتوبوسی نیز واگذار شــود قیمت اتوبوس ها به حدود دو میلیارد 
رسیده که در توان خرید شهرداری و متقاضی نیست و قم از جمله 
شهرهایی است که در بازسازی پیشرو است. ذاکریان آغاز بازسازی 

اتوبوس ها را با ۵۶ اتوبوس مطرح کرد و گفت: اتوبوس های بخش 
خصوصی در صورت ارائه کمکهای دولتی نیز با تخصیص بودجه 
بالعوض بازسازی  شــده و هزینه بازسازی آن بین ۱۵۰ میلیون 
تومان تا ۳۵۰ میلیون تومان متفاوت اســت. وی بازنگری خطوط 
اتوبوســرانی را نیز تشــریح و بیان کرد: در مطالعات انجام  شده 
در طــرح جامع حمل  و نقل کاهش اســتفاده مردم از اتوبوس ها 
قابل  توجه بود و این امر ســبب بازنگری در خطوط شد و خطوط 
از قطری به شــعاعی تبدیل شــد. معاون حمل  و نقل و ترافیک 
شــهرداری قم ادامه داد: با پایان ۱۰ سال قرارداد اتوبوس ها، بهره  
برداری اتوبوس ها به بخش خصوصی واگذار می شود و اتوبوس ها 
می توانند با قرارداد جدید و بر مبنای جدید پیمایشی دوباره وارد 
ناوگان  شوند. ذاکریان اجرای QR کدها در تاکسی ها را با تأخیر 
اعالم کرد و گفت: متأســفانه نتوانستیم به موقع این طرح را آغاز 
کنیم اما از اواخر آذر این طرح با ۵۰ تاکسی شروع  شده و مشکل 
پرداخت هزینه به  صورت نقدی حل می شود. وی چالش های پایانه 
جنوبی را مطرح و تصریح کرد: جابه جایی هایی که در زمین پایانه 
و تغییر مســیر جاده ایجاد شد ساخت پایانه را متوقف کرده و در 
حال حاضر هنوز و با وجود تأکید شورای ترافیک زمینی به  صورت 

رسمی به شهرداری واگذار نشده است.

تبریز - ماهان فالح: امســال ۶۱ روستای استان آذربایجان 
شرقی به مدار مصرف گاز طبیعی متصل گردیده است. مدیرعامل 
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با اعالم این مطلب گفت: امسال 
با تأمین گاز ۶۱ روســتا، ۲۲۰۷ خانوار جدید از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند گردیده است. ســیدرضا رهنمای توحیدی افزود: ۶۰۶ 
کیلومتر شــبکه گازرســانی توزیع کننده گاز طبیعی در این  ۶۱ 
روســتا بوده است. وی با اشاره به نزدیک بودن اتمام گازرسانی به 
شــهرها و روستاهای استان آذربایجان شرقی ادامه داد: هم اکنون 
۳۵/۹۵ درصد خانوارهای روســتایی اســتان، تحت پوشــش گاز 
طبیعی قرار دارند. توحیدی به ســایر پــروژه های در حال اجرای 

گازرسانی روستایی اشاره و اظهار کرد: گازرسانی به ۳۳۵ روستای 
اســتان در دست اجرا می باشــد که با اتمام این پروژه ها درصد 

بهره مندی خانوار روستایی به ۷۴/۹۸ درصد افزایش خواهد یافت. 
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با اشاره به اهداف و 
چشــم انداز آتی این شرکت پس از اتمام گازرسانی اذعان داشت:  
شرکت گاز برترین شــرکت خدماتی استان و یکی از سه شرکت 
برتر گاز اســتانی کشور تا ســال ۱۴۰۴ با تمرکز بر اهداف کالن، 
بیشترین سهم جایگزینی گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی، 
رشد سطح کیفیت خدمات توزیع گاز طبیعی به مشتریان، توسعه 
پایدار فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، رشــد مســتمر 
بهره وری عملیات شــرکت و نوآوري در ارائه خدمات و فناوری های 

گازرسانی خواهد بود.

همدان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر امــور آّب و فاضالب 
روستایی شهرستان تویســرکان از رفع ۶۹۰ مورد نشتی در شبکه 
توزیع و خطوط انتقال آب روستاهای شهرستان تویسرکان در هشت 
ماهه گذشته خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان همدان؛محمدالوندی ضمن اشاره به مجموعه اقدامات 
انجام شده در ســال جاری؛گفت: در همین راستادر زمینه تعمیر و 
بازسازی مخازن، موفق به تعمیر و بازسازی مخازن روستاهای آرتیمان 
و قشالق پوست شوران و تعمیر مخزن روستا و ایستگاه پمپاژ روستای 
باباپیرعلی شدیم. وی با بیان اینکه درابتدای سال جاری؛ اجرای پروژه 
مجتمع فتح آباد به منظور تامین آب شــرب روســتاهای فتح آباد، 
حاجی تو و یعقوب آباد آغاز شد؛ عنوان کرد: از ابتدای امسال تا کنون؛ 
ســاخت مخزن ایستگاه پمپاژ و فنس کشی و اجرای ۳ هزار و ۵۰۰ 
متر ۳۵۰۰ خط پمپاژ و خط برق ایستگاه پمپاژ فتح آباد نیز عملیاتی 
شد. الوندی همچنین با اشاره به اینکه در نیمه نخست سال جاری در 
زمینه اجرای پروژه های تامین آب شرب ، حفر و تجهیز چاه، الیروبی 
چشمه و قنوات شهرستان تویسرکان اقدام به حفاری دو حلقه چاه در 
روستاهای گشانی و آرزووج نمودیم؛ خاطرنشان کرد: در همین رابطه 
پس از کول گذاری، چاه به بهره برداری خواهد رســید ضمن اینکه 

بهسازی چشمه پایین دست روستای گشانی نیز عملیاتی شد. وی در 
بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به مجموعه اقدامات انجام شده 
در زمینه اجرای شبکه ، خطوط انتقال و تعویض شبکه نیز توضیح 
داد: در حال حاضر، تعویض شبکه و خطوط انتقال روستاهای قلقل و 
کهنوش در دست اقدام است ضمن اینکه تا کنون ۸ هزار متر خطوط 
شــبکه و ۳ هزارو۵۰۰ متر خطوط انتقال چشمه روستای قلقل و ۶ 
هزار متر خطوط شبکه و ۵ هزار متر خطوط انتقال روستای کهنوش 
تعویض شد.  مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان تویسرکان 
همچنین به تعویض خطوط شــبکه روســتای تقی آباد به طول ۳ 
هزارمتر ، اجرای خط انتقال روستای رودآور به طول ۲ هزارو ۷۰۰ متر 

و تعویض خط پمپاژ و انتقال روستای آریکان به منظور ارتقاءکیفیت 
آب شرب روستا خبر داد.  وی در ادامه از حفاری قنات و تعویض لوله 
های چشمه روستای شهرستانه در راستای ارتقاء سیستم آبرسانی در 
سال جاری خبر داد و گفت: همچنین در روستای "جرا " اقدام به 
بهسازی ۳ دهنه چشمه ، اجرای ۱۲۰۰ متر خط پمپاژ و ۴ هزار متر 
خط انتقال چشمه های روستای جرا و همچنین اجرای ۴ هزارمتر 
خط چشــمه روستای سهام آباد نمودیم. مهندس الوندی همچنین  
ضمن اشاره به مجموعه اقدامات انجام شده در زمینه اصالح شبکه 
عنوان کرد: در همین رابطه اقدام به اصالح  شبکه به طول۱۲۰۰ متر 
در روستای سیدشهاب، ۴ هزارمتر در روستای فریازان، ۳۰۰ متر در 
روستای باباپیرعلی، ۶۰۰ متر در روستای باباپیر، ۲۰۰ متر در روستای 
آرزووج و ۸۰۰ متر  درروســتای کریم آباد نمودیم. وی در نهایت با 
تاکید بر اینکه ارتقاء سیستم آبرسانی همواره در دستور کار  شرکت 
آب و فاضالب روستایی می باشد؛ بیان کرد: همچنین طی هشت ماهه 
گذشته در راستای ارتقاء سیستم آبرسانی و کیفیت آب شرب، اقدام به 
نشتی یابی و تعمیر ۶۹۰ مورد نشتی در شبکه توزیع و خطوط انتقال 
و پمپاژ نمودیم که ازین تعداد ۶۵ مورد مربوط به نشتی های خطوط 

انتقال و پمپاژ روستاها بوده است. 

تبریز – ماهان فالح: با اجرای پروژه فاز ۸ توسعه شبکه ارتباطات 
ســیار "همراه اول" در استان آذربایجان شرقی شروع شده است. 
مدیر مخابرات منطقه آذربایجان شــرقی با اعالم این مطلب عنوان 
کرد: با نصب و راه اندازی ۸۸ سایت جدید BTS و ارتقاي تکنولوژي 
۲۹۶ سایت موجود در نقاط مختلف استان شبکه همراه اول توسعه 
 BTS بیشتری می یابد. یوسف شــکوری افزود: ۸۸ سایت جدید
جدیــد در نقاط پر ترافیک اســتان نصب و راه اندازي مي شــود و 
همچنین با ارتقای ۲۹۶ سایت ارتباطات سیار استان به نسل هاي 
باالتر تکنولوژي همراه اول، برخي از نقاط پر ترافیک  شهرهاي استان 
به نســل ۴.۵G   و بخشــي ازجاده هاي اصلي استان به اینترنت 
پرســرعت همراه اول تجهیز مي شوند.  وی اضافه کرد: تجهیز آزاد 

راه پیامبر اعظم )ص( و جاده تبریز – ارومیه به نســل ۳ تکنولوژی 
تلفن همراه از جمله برنامه های این پروژه است. شکوری ادامه داد: 
عملیات اجرایی فاز ۸ توسعه ارتباطات سیار با پیش بیني هزینه ای 

بالغ بر ۱۸۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت مخابرات ایران 
آغاز شــده و با تامین تجهیزات الزم در نیمه اول ســال ۹۹ به بهره 
برداری کامل خواهند رسید. مدیر مخابرات منطقه آذربایجان شرقی 
همچنین به طرح های در دســت اقدام در روستاهای استان اشاره 
کرد و یادآور شد: به منظور توسعه شبکه ملی اطالعات و ارتباطات 
در روستاهای استان، ۱۴۰ سایت جدید در نقاط مختلفی روستایی از 
محل اعتبارات uso وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در حال اجرا 
مي باشــد و تکنولوژی ۲۷ سایت استان هم از همین محل به نسل 
جدیــد تلفن همراه ارتقا می یابند که با تجهیز و نصب و راه اندازي 
این سایت ها تعداد زیادي از روستاهاي استان از سرویس هاي تلفن 

همراه بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت سهای برق منطقه ای خوزستان:

پژوهش در رونق تولید و ارزش افزوده در برق منطقه ای خوزستان نقش تعیین کننده دارد

طرح های جامع حمل و نقل و دوچرخه قم تا پایان سال تدوین می شوند

مدیرعامل شرکت گاز استان:

امسال 61 روستا به شمار روستاهای گازدار آذربایجان شرقی افزوده شده است

مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان تویسرکان عنوان کرد:

رفع 690 مورد نشتی از شبکه توزیع و خطوط انتقال آب

مدیر مخابرات منطقه خبر داد؛

توسعه شبکه ارتباطی همراه اول در استان آذربایجان شرقی

 مشارکت گسترده آبفای استان اصفهان 
در دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب

اصفهان - قاسم اسد: آبفای اســتان اصفهان بیش ترین 
مشارکت را در بین شرکت های آب و فاضالب کشور در برگزاری 
دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب به خود اختصاص داد. 
در ایــن همایش که با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت برگزار 
شد، شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با ارائه ۲۵ مقاله 
تخصصی از بین ۲۱۰ مقاله پذیرفته شــده، بیش ترین میزان 
مشــارکت در بین شرکت های آب و فاضالب کشــور را به خود اختصاص داد. در مدت برگزاری دومین همایش ملی مدیریت 
مصرف آب،  ۱۸ مقاله به صورت پوستر و هفت مقاله به صورت سخنرانی توسط مدیران و کارشناسان آبفای استان اصفهان برای 
شرکت کنندگان تشریح شد. اضافه می شود در مراسم پایانی این همایش که روزهای ۱۹ تا ۲۱ آذرماه جاری در تاالر عالمه امینی 
کتابخانه دانشگاه تهران برگزار شد از دو مقاله "بررسی آزمایشگاهی تغییرات فشار بر دقت اندازه گیری کنتورهای آب خانگی" 
نوشــته آسیه سادات مالباشی و همکاران و " تاثیر اقدامات فرهنگی در کاهش مصرف آب" نوشته رحمت اهلل آقابابایی و بهرام 

پوالدرگ با اهداء تندیس و لوح تقدیر به عنوان مقاالت برتر در بخش ارائه شفاهی تجلیل به عمل آمد.  

در حاشیه مراسم روز حمل و نقل انجام شد:
 انعقاد قرارداد سرمایه گذاری ۲۴0 میلیارد ریالی 

در منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد
ســاری - دهقان : با حضور وزیر راه و شهرســازی ، مدیرعامل و هیأت عامل 
سازمان بنادرودریانوردی قرارداد سرمایه گذاری احداث سیلوی غالت به مبلغ ۲۴۰ 
میلیارد ریال در منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد با بخش خصوصی به امضاء رسید. 
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی بندرامیرآباد ؛ مراسم گرامیداشت 
روز حمل و نقل که در شــهر تهران با حضور محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی 
، محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی ، اعضای هیأت عامل ، مدیران 
بنادر کشــور ، ســیاوش رضوانی مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد ، مدیران 
دســتگاه های مرتبط با صنعت حمل و نقل و سایر مقامات کشوری و لشکری برگزار شد ، قرارداد سرمایه گذاری توسط بخش 
خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد منعقد شد. بنابراین گزارش ، قرار است سیلوی غالت به ظرفیت ۴۲ هزار تن با 
ســرمایه گذاری ۲۴۰ میلیارد ریالی ، توسط بخش خصوصی در زمینی به مساحت تقریبی ۷ هزار متر مربع در اراضی پسکرانه 
بندرامیرآباد احداث شــود. بر اساس این گزارش ، قرارداد پروژه احداث سیلوی غالت به صورت B.O.T و به مدت ۱۵ سال می 

باشد و بخش خصوصی متعهد شد طی مدت ۲ سال سیلوها را به مرحله بهره برداری برساند. 

بهره برداري از طرح ساماندهي امورحمل ونقلي وتوزیع عادالنه بار دربندر 
شهید رجایي آغاز گردید

بندرعباس - خبرنــگار فرصت امروز: به گزارش روابــط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان ،دکتر دغاغله مدیرکل دفتر کاالي سازمان 
راهداري وحمل ونقل جاده اي کشــور با تفاق هئیت همراه جهت راه اندازي وبهره 
برداري طرح ســاماندهي امور حمل ونقل وتوزیع عادالنه بار براي دومین باردر این 
ماه به استان هرمزگان سفر کردند . مدیر کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان 
هرمزگان دراین راستا گفت : در سفر قبلي دکتر دغاغله مدیرکل دفتر حمل ونقل 
کاالي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي کشور جلسه هم اندیشي وتبادل نظر پیرامون طرح فوق االشاره دراداره کل بنادر 
و دریانوردي و اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي هرمزگان تشکیل گردید که دراین جلسات موارد چگونگي اجراي طرح 
یادشده مورد بررسي قرارگرفته وتصمیمات وراهکارهاي الزم دراین خصوص اتخاذ شده که امروز این طرح مهم با حضور مدیران 

کل دستگاههاي اجرایي ذي مدخل مورد بهره برداري قرار گرفت . 

ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خبر داد:
پهلوگیری اولین کشتی حامل کاالی اساسی در بندر بوشهر

بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
گفت: اولین کشتی حامل کاالی اساسی پس از ۵ سال در اسکله بندر بوشهر پهلو 
گرفت به گزارش روابط عمومی، ســیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان بوشــهر افزود: این کشتی حامل ۱۰ هزارتن برنج است که از مبدا هند وارد 
بوشــهر شده است. ارجمندزاده با اشــاره به افزایش تخلیه و بارگیری کاال در بنادر 
اســتان بوشهر خاطرنشان کرد: در هشت ماه امســال دو میلیون تن کاال در بنادر 
بوشهر تخلیه و بارگیری شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰ درصد افزایش یافته است. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر تصریح کرد: در حال حاضر امکان پهلوگیری کشتی های بزرگتر در بندر بوشهر فراهم شده است و کشتی هایی با وزن ۳۰ 

هزار تنی امکان پهلوگیری در این بندر را دارند.

احداث پارک گردشگری در گرگان 
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار گرگان گفت: در ورودی غربی شهر با توجه به وجود فضای سبز مناسب یکی از 
بزرگترین پارک ها در قالب پارک گردشگری ایجاد می شود.عبدالرضا دادبود با بیان اینکه باید ظرفیت های گردشگری شهر گرگان 
را به فعلیت برسانیم، اظهار داشت: سرانه فضای سبز در شهر گرگان با ایجاد پارک های محله ای و جیبی در حال رشد است اما 
هنوز هم نیازمند ایجاد پارک های جدید هستیم.وی افزود: احداث ۳ پارک محله ای از ابتدای سال آغاز شده بود که قبل از نوروز 
۹۹ این پارک ها به بهره برداری خواهد رسید.شهردار گرگان با اشاره به اصالح هندسی میدان بسیج گفت: در این پروژه ۴ هکتار به 
فضای سبز شهر گرگان افزوده شد و با توجه به موقعیت مناسبی که این مکان برای جذب مسافر و گردشگر دارد، بنا داریم یکی 
از بزرگترین  پارک های شهر با عنوان پارک گردشگری را در این محدوده ایجاد کنیم.وی با بیان اینکه وضعیت سرانه پارکی در 
شهر گرگان مطلوب نیست، گفت: در گرگان ۱۰۰ محله داریم که ۵۳ پارک در این شهر وجود دارد و برای تحقق شعار هرمحله 

یک پارک کار سختی پیش رو داریم.

مهندس پیله فروشها سرپرست مخابرات منطقه ی قزوین خبر داد:
اجرای 3100 کیلومتر فیبرنوری در استان قزوین

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مهندس پیله فروشــها سرپرست مخابرات 
منطقه ی قزوین در دیدار با مهندس صادقی سرپرســت بانک انصار استان گفت: 
با اجرای ۳۱۰۰ کیلومتر فیرنوری ، بســتر ارائه ی خدمات مطلوب مخابراتی از این 
مســیر مهیاســت. وی افزود:اجرای دولت الکترونیک با اجرای فیبرنوری در سطح 
استان در حال انجام است و کلیه ی دستگاه های اجرائی با اتصال به این شبکه می 
توانند در ارائه ی خدمات بهینه به عموم مردم، اقدام نمایند. وی افزود: با بکارگیری 
روش های غیرحضوری در ارائه ی صورتحساب و پرداخت قبوض ، بانک ها می توانند نقش بسزایی داشته باشند. در این دیدار 
مهندس صادقی از ارائه اپلیکیشن بانک انصار برای ارائه ی کلیه ی خدمات مخابراتی در آینده ی نزدیک خبر داد و مقرر گردید، 
اجرای این اپلیکیشن که می تواند در پرداخت قبوض و خدمات مخابراتی نقش ویژه ای داشته باشد ، با انعقاد تفاهم نامه ای بین 

مخابرات منطقه و بانک انصار، اجرائی گردد. 

کارگاه عملی اشنایی با اصول داربستی کردن باغات انگور در بصری از 
توابع زالیان برگزار شد

اراک -  مینو رســتمی: کارگاه تئوری وعملی اصول داربستی کردن باغات انگوربا حضور صد وهفتاد نفر از کشاورزان 
منطقه درمحل دهیاری روســتای بصری وباغ اقای خرم شــهبازی وبا تدریس اقای دکتر رحمانی ومهندس زارعی معاون 
باغبانی استان برگزار شد .دراین جلسه درخصوص مزایای داربستی کردن باغات انگور بدلیل تسهیل درروند مبارزه با افات 
وبیماری ها وکاهش خسارات سرمازدگی که منجر به باال رفتن کیفیت محصول وکاهش هزینه های جانبی می شود بحث 
شــد. روشــهای بسیاری برای هدایت و تربیت انگور در دنیا اجرا شده است. سیســتم هدایت و تربیت انگور در اکثر باغات 
ایران به صورت سنتی خوابیده جوی و پشته ای ویا پاچراغی می باشد. در باغ های داربستی تعداد بوته های انگور در یک 
هکتار زمین بیشــتر از باغ های سنتی خوابیده می-باشــد. بنابراین میزان عملکرد باالتر خواهد بود در باغ های سنتی به 
خاطر مصرف نادرست آب ، آب زیادی هدر می رود در صورتیکه در باغ های داربستی با استفاده آبیاری تحت فشار اتالف 
آب به میزان قابل مالحظه ای کاهش می یابد. در روش سنتی تماس میوه ها با خاک )بدلیل آلودگی به بیماریهای قارچی( 

باعث افت کیفیت و بازار پسندی میوه ها شده و عملکرد کاسته می شود.
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در قس��مت پیش��ین به ۲۰ ش��رکت نوآور جهان اش��اره کردیم و حال آنها را 
ادامه می دهیم.

Universal Music Group -2۱
شرکت Universal Music Group مجموعه ای از هنرمندان موسیقی را 
مدیریت می کند که تعدادی از آنها عموما در فهرس��ت پرفروش ترین هنرمندان 
س��ال قرار می گیرند. به عنوان مثال، آلبوم Scorpion از Drake سال گذشته 
برترین آلبوم اپل موزیک بود. Ariana Grande در صدر فهرس��ت هنرمندان 
 Taylor از Reputation زن در اس��پاتیفای ق��رار گرف��ت. به ع��الوه آهن��گ
Swift نیز س��ال گذش��ته به عنوان آلبوم برتر Billboard انتخاب شد. شرکت 
Universal Music Group در مس��یر تح��ول دیجیتال��ی ک��ه در صنعت 

موسیقی ایجاد کرد، شکل و شمایل و سبک موسیقی مدرن را نیز شرح داد.
Airtable -22

Airtable سیس��تمی مبتن��ی بر خدمات ابری اس��ت که ب��ه همه  کارمندان 
)از کارآموز گرفته تا مدیرعامل( امکان تحلیل داده با روش��ی آس��ان را می دهد. 
استارت آپ مذکور عمری شش ساله دارد و اکنون ۱/۱ میلیارد دالر ارزش گذاری 
می ش��ود. رشد استارت آپ نش��ان می دهد کاربران به راحتی توانایی کار کردن با 
ابزارهای آنها را دارند. انواع کارمندان با اس��تفاده از Airtable توانایی استخراج 
تحلیل و چش��م اندازهای مناسب، افزایش همکاری میان بخش ها و ارائه  گزارش 

از داده را بسته به شغل خود خواهند داشت.
Lineage Logistics -23

ش��رکت Lineage Logistics در زمین��ه  انبارداری و حمل ونقل محصوالت 
خوراکی فعالیت می کند. ۹۰درصد از مشتریان آمریکایی به  خاطر وسعت کشور 
از محصوالت غذایی استفاده می کنند که نیاز به نگهداری در دمای سرد یا فریزر 
دارند. Lineage Logistics خدمات انبارداری را برای ۳هزار مش��تری در این 
ح��وزه فراهم می کند که از میان مهم ترین آنه��ا می توان به والمارت، مک دونالد 

و تایسون اشاره کرد.
Kano -24

الکس کلین، مدیرعامل ش��رکت کانو، کیت هایی برای کدنویس��ی و س��اخت 
اسباب بازی های کامپیوتری تولید می کند. او مأموریت شرکتش را ارائه  درکی از 
فن��اوری و همچنین افزایش تأثیر آن در زندگی مردم می داند. به عنوان نمونه ای 
از محصوالت شرکت کانو می توان به کیت هری پاتر اشاره کرد که در ماه اکتبر 
با قیمت ۹۹ دالر به بازار عرضه ش��د. محصول مذکور چوب جادویی اسباب بازی 
می س��ازد ک��ه در روند آن، کاربران با برنامه نویس��ی حس��گرهای شتاب س��نج، 

مغناطیس سنج و کنترل های حرکتی آشنا می شوند.
Winc -25

ش��رکت تولید نوش��یدنی Winc در س��ال گذش��ته به جمع 5۰ شرکت این 
صنعت در آمریکا پیوس��ت. آنها س��رویس اش��تراک را برای تهیه  نوشیدنی ارائه 
می کنند و مدل کسب وکار این صنعت را نیز متحول کرده اند. Winc برای تولید 
محصوالت، از نظرس��نجی های انجام ش��ده بین 5 میلیون مشتری خود استفاده 

می کند که ۷5درصد از آنها را نسل جوان تشکیل می دهند.
Zola -26

ش��ان لین ما و نوبو ناکاگوچی هر دو س��ابقه  فعالیت در برند مش��هور Gilt را 
دارند. آنها از نزدیک با مشکالت تجارت الکترونیک همچون انبارداری های عظیم 
و چالش بازگش��ت کاال برخورد داش��ته اند. همه این چالش ها پیش از راه اندازی 
Zola در ذهن آنها وجود داش��ت که موجب توس��عه  بهتر مدل کس��ب وکار شد. 
 Zola  به هرحال تا به امروز بیش از 5۰۰ هزار زوج از خدمات سرویس پنج ساله
برای طراحی و اجرای وب س��ایت ازدواج، فهرس��ت میهمانی و خرید محصول از 

بیش از 6۰۰ برند متنوع استفاده کرده اند.
LanzaTech -27

این ش��رکت چینی بهار سال گذشته در کارخانه  تولید فوالد از گازهای کربن 
منتشرش��ده برای تولید س��وخت اس��تفاده کرد. آنها در رویکرد نوآورانه  خود از 
بیورآکتورهای��ی منحصربه ف��رد بهره بردن��د. میکروب های خ��اص بیورآکتورها 
فعال هس��تند که گاز تولیدش��ده از س��وخت کربن را به اتانول تبدیل می کنند. 
۱6 میلی��ون گال��ون اتانول در طول یک س��ال در بیورآکتورها تولید می ش��ود. 
شرکت زیس��ت فناوری LanzaTech در شیکاگو با عمری شش ساله، سیستم 
بیورآکتوره��ا را طراحی کرد که قابل اس��تفاده در انواع صنایع هس��تند. جنیفر 
هولمگرن، مدیرعامل،LanzaTech اعتقاد دارد با فناوری جدید می توان به دنیا 

نشان داد بازیافت کربن عملی امکان پذیر و با توجیه اقتصادی است.
JioSaavn - 28

اپل موزیک به ئ مرور نفوذ خود را در بازار هند افزایش می دهد و اس��پاتیفای 
 JioSaavn نیز تصمیم دارد در سال جاری به بازار منطقه وارد شود. استارت آپ

ب��ا رویکردی مش��ابه در هند فعالیت می کند که به  گفته  مدیرعامل آن، ریش��ی 
مالهوترا، از برتری محلی بودن بهره می برد. شرکت استریم موسیقی که در اکتبر 
۲۰۱۸ و با ادغام استارت آپ استریم Saavn با سرویس موسیقی غول مخابراتی 
Reliance به نام JioMusic ش��روع به کار کرد. آنها امروز بیش از 4۰ میلیون 
ترک موسیقی را در ۱5 زبان برای ۳۸ میلیون کاربر فعال ماهانه ارائه می کنند.

Jumio -2۹
ش��رکت Jumio ابزاری برای تأیید هویت چهره  کاربران ارائه می کنند. ش��ما 
با اس��تفاده از این س��رویس می توانید تصویر کارت شناسایی با عکس شخصی و 
عکس سلفی را بارگذاری کنید تا حساب کاربری تان مثال در بانک یا هر سرویس 
 Airbnb و WeWork ب��زرگ دیگ��ر تأیید ش��ود. به عنوان مث��ال، کارب��ران
ه��م ب��رای تأیید هویت خود از این ابزار بهره می برند. ش��رکت در س��ال ۲۰۱۸ 
آزمایش��گاه جدید هوش مصنوعی راه ان��دازی کرد که در آن محققان، روش های 
شناس��ایی خطر کاله برداری در کارت های شناس��ایی را ب��ه الگوریتم ها آموزش 
می دهند. هوش مصنوعی پس از تش��خیص تهدید مذکور، بررسی عمیق تر را به 

بازرسان انسانی محول می کند.
Foundation Medicine -3۰

امروزه مفهومی به  نام »پزش��کی فوق دقیق« مطرح می ش��ود که ادعای ورود 
جدی به حوزه  درمان سرطان دارد. در روش های مذکور، تومور بیماران سرطانی 
پیش از تش��خیص روش درمان، به  صورت ژنتیکی بررس��ی می ش��ود. ش��رکت 
 FoundationOne سال گذشته برای آزمایش Foundation Medicine
CDx خود تأییدیه  FDA دریافت کرد که بافت انسانی را برای پیداکردن ۳۲4 
ژن عامل س��رطان تحلیل می کند. آزمایش مذکور به متخصصان سرطان شناسی 
کمک می کند بیماران را برای درمان نهایی به ایمنی درمانی، بستری بیمارستانی 
یا داروهای ژنتیکی راهنمایی کنند که با استفاده از ژن آشنایان ساخته می شوند.

Arterys - 3۱
تش��خیص زودهنگام ازطریق سی تی اسکن می تواند در فرآیندهای درمان ریه 
حکم تفاوت مرگ و زندگی داش��ته باش��د. نرخ زنده ماندن تعداد افرادی که پس 
از ابت��ال به بیماری بیش از پنج س��ال عم��ر کردند، از ۱6 به 56درصد رس��ید. 
دراین می��ان متخصص��ان رادیولوژی در سرتاس��ر جهان با فش��ار کاری و تعداد 
زیاد بیماران روبه رو هس��تند که صف های انتظار را برای انجام س��ی تی اس��کن 
طوالنی می کند. Arterys پلتفرم آنالین ابری تصویربرداری پزش��کی است که 

راهکارهایی مفید در مسیر افزایش سرعت سی تی اسکن ارائه می کند.
Alnylam Pharmaceuticals -32

ش��رکت Alnylam Pharmaceuticals مستقر در کمبریج، ماساچوست 
س��ال گذشته اولین خدمات تفسیر RNA موسوم به RNAi را به بازار معرفی 
 ،Onpattro  ،را برای داروی خ��ود FDA کرد و همچنین موفق ش��د مج��وز
دریافت کند. داروی مذکور آس��یب جانبی به سیستم عصبی و دیگر شرایطی را 
درم��ان می کند که قبال مبتالیان ب��ه آمیلوئیدوز ارثی، درمانی برای آنها دریافت 

نمی کردند.
Beautycounter -33

برن��د بیوتی کانتر در زمینه  تولید لوازم آرایش��ی و محصوالت مراقبت پوس��ت 
فعالیت می کند. آنها سیاستی در تولید محصول دارند که استفاده از ۱،5۰۰ ماده  
اولیه  قانونی، اما مشکوک را در محصوالت ممنوع می کند. طبق گفته مدیرعامل 
بیوتی کانتر، ِگِرگ رنفرو، 4۰ هزار نفر به  عنوان نیروی فروش دورکار مس��ئولیت 
تبلیغ و گسترش کاالهای پاک آرایشی شرکت را برعهده دارند. به عنوان نمونه ای 
از محص��والت جدید این برند می توان به محصوالت پاک کردن آرایش با قابلیت 

تجزیه  زیستی اشاره کرد.
Sonder -34

فرانس��یس دیویدسون، مدیرعامل و بنیان گذار س��اندر، می گوید ایده  ابتدایی 
ش��رکتش در زمینه  تح��ول در خدمات و عملیات هتل ه��ا در دوران فرمانروایی 
گوش��ی های هوش��مند شکل گرفت. ش��رکت او را می توان اس��تارت آپی با ارائه  
خدم��ات اجاره  آپارتمان معرفی کرد. آنها ایده  اجاره  اتاق Airbnb را با طراحی 
لوکس هتل های تجاری ترکیب کرده اند. س��اندر در هفت س��ال، بیش از ۲هزار 

محل اجاره را در آمریکای شمالی و اروپا به خدمات خود افزوده است.
Indigo Ag -35

ش��رکت Indigo Ag محصوالت زراعی پرورش می دهد که مقاومت فراوانی 
در براب��ر ش��رایط آب و هوایی مختلف دارن��د. آنها ابتدا گیاه��ان را در محل های 
غیرمعمول پیدا و س��پس از میکروب های خاص آنها برای پوش��ش دادن طبیعی 
دانه ها اس��تفاده می کنند؛ فرآیندی ک��ه به تولید دانه های زراعی بس��یار مقاوم 
منجر می شود. دانه  ذرت مقاوم Indigo در سال ۲۰۱۸ توانست آمار ۱۰درصد 

بازدهی بیشتر را در مقایسه  با دانه های سنتی ثبت کند.

Nubank -36
ش��هروندان برزیلی قبال برای اس��تفاده از خدمات بانکی فقط به چند مؤسسه  
بس��یار بزرگ محدود بودند؛ بانک هایی س��نتی که بیش��ترین نرخ کارمزد را در 
پرداخت وام دریافت می کردند. Nubank با عمری چهارس��اله امروز به  عنوان 
بزرگ ترین بانک دیجیتالی خارج از آس��یا ش��ناخته می شود که 5میلیون کاربر 
دارد. آنها جایگزینی جذاب در برابر سیس��تم های س��نتی هس��تند و کارت های 

اعتباری با کارمزد کم و حساب های کاربری پرداخت دیجیتال ارائه می کنند.
GOAT -37

GOAT از معدود فروش��گاه های آنالین محسوب می شود که در حوزه  فروش 
پوش��اک، خصوصا کفش های ورزش��ی نو و دس��ت دوم فعالیت می کن��د. آنها از 
ورزش��کاران مشهور برای تبلیغ برند خود استفاده می کنند. به عنوان مثال، کایل 
کوزما س��ال گذش��ته یک جفت کفش مدل ۲۰۰۳ نایک از این شرکت را برای 
مس��ابقه  بسکتبال پوشیده بود که عالوه بر ادای احترام به بازیکن قدیمی، لبرون 

جیمز، تبلیغی برای کسب وکار GOAT نیز محسوب می شد.
Snøhetta -38

ش��رکت Snøhetta از غول ه��ای بین المللی صنعت معماری اس��ت. آنها در 
پروژه ای ۲45 میلیون دالری در همکاری با شرکت کانادایی Dialog، کتابخانه  
مرک��زی کلگری را طراحی کردن��د. در طراحی این کتابخان��ه از مفاهیم مدرن 
اس��تفاده می ش��ود و مثال خبری از میز پذیرش نیس��ت. در ع��وض کتاب دارها 
در تمامی چهار طبقه  س��اختمان می گردند و با مش��تریان مانند فروش��نده های 
فروش��گاه های اپل معاشرت می کنند. Snøhetta سابقه چشمگیری در طراحی 

و ساخت ساختمان های کتابخانه ای دارد.
African Leadership University -3۹

بیش از نیمی از جمعیت آفریقا کمتر از ۱۹ س��ال دارند و این منطقه تا س��ال 
۲۰۳5 به بزرگ ترین منبع نیروی انس��انی در جهان تبدیل خواهد شد. درضمن، 
بیش از یک میلیارد نفر نیروی کار در آفریقا خواهند بود که قطعا تحول منطقه 
را برعه��ده می گیرند. فرد س��وانیکر، کارآفرین غنایی، باتوجه  به چنین آمارهایی 
 African Leadership Academy  تصمیم گرفت مؤسسه آموزش متوسطه
را در س��ال ۲۰۰۸ در ژوهانس��بورگ تأسیس و تمرکز خود را روی آموزش عالی 
معطوف کند. او در س��ال ۲۰۱5 اولین دانش��گاه را با همین رویکرد در موریس 
راه ان��دازی کرد تا مفاهیم رهبری را به دانش��جویان آم��وزش دهد. دومین مرکز 

آموزش عالی نیز در سال ۲۰۱۷ در رواندا راه اندازی شد.
Fanatics -4۰

تیم های ورزش��ی حرفه ای امروزه با اس��تفاده از خدمات خرده فروشی آنالین 
Fanatics می توانن��د ب��ه نیازهای طرفداران خود س��ریع تر پاس��خ دهند. این 
شرکت وب سایت فروش با حجم پایین ارائه می کند که در ورزشگاه ها با خدمات 
اینترن��ت ضعیف هم اجرایی خواهد بود. به ع��الوه آنها با تحلیل داده، پیش بینی 
نی��از طرفداران را نیز انجام می دهند. لیگ NFL س��ال گذش��ته در همکاری با 
Fanatics توانس��ت فروش نمایندگی خ��ود را 5۰ درصد افزایش دهد. به عالوه 
Fanatics قراردادهای مهمی با باش��گاه های ب��زرگ فوتبال در اروپا امضا کرده 

است و در لیگ Overwatch ورزش های الکترونیکی هم حضور دارد.
Unmade -4۱

حدود ۱5درصد از تمامی پوشاک و کفشی که روزانه در بازار جهانی ۳ تریلیون 
دالری پوش��اک تولید می ش��وند، درنهایت فروخته نمی شوند و سرنوشت آنها به 
محل ه��ای دفن زباله یا حتی بدتر از آن، س��وزاندن ختم می ش��ود. هال واتس، 
هم بنیان گذار و مدیرعامل ش��رکت نرم افزاری لندنی Unmade، می گوید تولید 
پوشاک ماه ها پیش از فروش محصول در فروشگاه ها با طراحی بر حدس و گمان 
از عالیق مش��تریان شروع می ش��ود. ش��رکت او خدماتی نرم افزاری به برندهای 
پوشاک ارائه می کند تا مشتریان بتوانند کاالهایی شخصی سازی شده را از برندها 

بخرند؛ درنتیجه تولید بیش  از نیاز برندها نیز کاهش پیدا می کند.
Modern Fetility -42

ش��رکت Modern Fetility اولین محصول آزمای��ش بارداری خانگی خود 
را ماه مه س��ال گذش��ته به بازار عرضه کرد. دس��تگاه ۱5۹ دالری آنها هش��ت 
هورمون تولیدمثل متنوع را تنها با یک قطره خون از سر انگشت تحلیل می کند. 
آزمایش های پزشکی با نمونه  خون انگشت در سال های اخیر برای مقاصد متنوع 
تحلی��ل دارو، نظارت بر تغذیه و حتی آزمایش HIV پیش��رفت کرده اند. منتها 
استفاده از این نمونه  خون برای باروری مرسوم نبود که Modern Fetility در 

همکاری با آزمایشگاه های متعدد توانست کارایی آن را اثبات کند.
Rocket Lab -43

در دورانی که جف بزوس و ایالن ماسک با تبلیغ موشک های عظیم و قدرتمند 
خود مش��غول هستند و توانایی آنها را در ارسال محموله های عظیم به فضا به رخ 

یکدیگر می کشند، شرکت های فضایی دیگری نیز با مأموریت های متنوع فعالیت 
می کنند. راکت  لب در لس آنجلس مس��تقر اس��ت و استراتژی منحصربه فردی را 
در فعالیت های فضایی در پیش می گیرد. موش��ک ۱۷ مت��ری آنها، تنها توانایی 
حم��ل محمول��ه تا ح��دود ۲۲۷ کیلوگ��رم را دارد، اما در عوض ب��رای هر پرواز 
فق��ط ۷/5 میلی��ون دالر هزینه دریاف��ت می کند )هزینه  هر ارس��ال محموله با 
موش��ک های اسپیس ایکس، 6۲ تا ۹۰ میلیون دالر است(. قیمت ارزان تر راکت 
لب، ارس��ال ماهواره به فضا را برای انواع شرکت های کوچک و بزرگ امکان پذیر 

نشان می دهد.
A24 -44

اس��تودیو فیلم و سینمای A۲4 در سال های گذش��ته موفقیت های متعددی 
در حوزه  س��اخت و توزیع فیلم تجربه کرده اس��ت. از آثار موفق آنها می توان به 
فیل��م Eight Grade اش��اره کرد که اثری از یوتیوبر مش��هور، بو برنهام بود و 
در جش��نواره  فیلم ساندنس هم جایزه کس��ب کرد. A۲4 در راه اندازی کمپین 

تبلیغاتی و توزیع موفق فیلم مذکور، نقش مهمی داشت.
Theachers Pay Teachers -45

پائ��ول ادلمن حدود ی��ک دهه پیش ش��رکت TpT را در نیویورک س��یتی 
راه ان��دازی ک��رد که به آموزگاران ام��کان می دهد برنامه های درس��ی خود را به 
یکدیگر بفروشند. برنامه های درسی را نیز آموزگارهای دیگر رتبه بندی می کنند. 
TpT در ژانویه  س��ال ۲۰۱۸ برنامه ای جدید با هدف ورود به مدارس آغاز کرد. 
مدیران با اس��تفاده از سیس��تم جدید می توانند برنامه های درس��ی را به  صورت 
اختصاص��ی برای مدرس��ه یا منطقه  خود س��فارش دهند. برنامه های آموزش��ی 
همچ��ون ابزاره��ای مدیری��ت کالس و ویدئوهای آموزش��ی به  صورت درس��ی، 

موضوعی یا مجموعه  کامل در TpT فروخته می شوند.
Ammunition -46

اس��تودیو طراح��ی Ammunition مس��تقر در سان فرانسیس��کو 
محص��والت جالب��ی به ب��ازار عرضه می کن��د. از میان آنه��ا می توان به 
Ember Ceramic Mug، م��اگ قهوه  هوش��مند، اش��اره کرد. این 
م��اگ هیتر داخل��ی دارد که قهوه را س��اعت ها گرم نگه م��ی دارد، اما 
ازلحاظ ظاهری کامال شبیه به ماگ های عادی است. مدیران و طراحان 
Ammunition تالش می کنند از فناوری برای شتاب دهی به زندگی 

روزمره مردم بهره ببرند.
Sesame Workshop -47

برنامه  Sesame Street بیش از 5۰ س��ال عمر دارد و محتوای آموزش��ی و 
تربیت��ی را در خانه به کودکان ارائ��ه می کند. Sesame Workshop با هدف 
ارائه  همین محتوا برای کودکان بدون خانه راه اندازی ش��د. آنها در س��ال ۲۰۱۷ 
از بنیاد مک آرتور کمک هزینه  ۱۰۰ میلیون دالری دریافت کردند تا فعالیت های 
خود را به کمک س��ازمان International Rescue Committee توس��عه 

دهند.
Acorns -48

Acorns از پیشگامان س��رمایه گذاری دیجیتال محسوب می شود که فرآیند 
پس انداز پول را برای کاربران آس��ان می کند. مدیرعامل این ش��رکت،  نوا کرنر، 
اعتقاد دارد محاس��به س��ود و زیان س��رمایه گذاری و پس انداز نباید برای مردم 
چالش برانگیز باش��د. آنها از س��ال ۲۰۱4 کار خود را ش��روع کردند و محاس��به 
هزینه ه��ا و پس انداز روزان��ه را برای کاربران به صورت خ��ودکار انجام می دهند. 
حدود ۳۲۰ برند با Acorns همکاری می کنند تا محاس��به  هزینه های خرید و 

موارد دیگر آسان تر انجام شود.
Mozilla -4۹

موزیال س��ال گذشته و در جریان رسوایی کمبریج آنالیتیکا رویکرد نوآورانه ای 
داشت. این شرکت که مالک و مدیر مرورگر فایرفاکس است، پس از انتشار خبر 
جمع آوری داده های کاربران به دس��ت فیس بوک و سوءاستفاده  شرکتی واسط از 
آنها، در کمتر از هش��ت ساعت افزونه ای به نام Facebook Container برای 
مرورگر خود عرضه کرد. افزونه  مذکور مانع از ردگیری فعالیت های کاربر توسط 

فیس بوک می شود.
Punch Bowl Social -5۰

Punch Bowl Social مجموعه  های��ی تفریح��ی را مدیری��ت می کن��د که 
تجربه ای ترکیبی از بازی و غذا و نوش��یدنی را در اختیار مردم قرار می دهند. در 
س��ال ۲۰۱۲، رابرت تامس��ون اولین مجموعه را در دنور راه اندازی کرد. تامسون 
ارائ��ه  تجربه  اجتماع��ی در فضایی با طراحی کالس��یک را رویکردی مثبت برای 

جذب مخاطب جوان می داند.
ادامه دارد...

FASTCOMPANY/ZOOMIT :منبع

نوآورترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱9)قسمت دوم(
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نخس��تین همای��ش بزرگ کارآفرین��ی هرمزگان صب��ح دیروز بعد 
از س��ال های متمادی توس��ط اتاق بازرگانی بندرعب��اس با محوریت 
کارآفرین��ی و خالقیت، کارآفرینی و دانش��گاه، تبیین جایگاه و نقش 
بخ��ش خصوصی در توس��عه کارآفرینی و اش��تغال اس��تان با حضور 
مس��ئوالن کشوری، استانی و با حضور فعال کارآفرینان استان برگزار 

شد.
به گزارش ایس��نا، اس��تاندار هرمزگان در این همایش با بیان اینکه 
هرم��زگان قط��ب اقتصاد و تجارت کش��ور اس��ت، عنوان ک��رد: اتاق 
بازرگان��ی هرم��زگان باید مرکز ثقل فعالیت ه��ای اقتصادی، تولیدی، 

تجاری و سرمایه گذاری در این استان باشد.
فریدون همتی ادامه داد: با توجه به فعالیت های گسترده اقتصادی، 
تج��اری و تولیدی در هرمزگان، اتاق بازرگانی این اس��تان باید بخش 
گس��ترده ای از فعاالن این حوزه را تحت پوش��ش و عضویت خود قرار 
دهد تا ش��اهد تالش و نشاط هرچه بیشتر در حوزه اقتصاد و تولید و 

تجارت این استان باشیم.
اس��تاندار هرمزگان اضافه کرد: رفع موان��ع فعالیت های اقتصادی و 
تولیدی در استان هرمزگان از مهمترین اولویت ها و سیاست های این 

استان است و دستگاه اجرایی در این راستا اقدام می کنند.
همتی تصریح کرد: با تمام توان کارآفرینان و بخش خصوصی را در 
هرمزگان مورد حمایت قرار می دهیم تا به رونق هرچه بیشتر تولید و 

اشتغال زایی در این استان کمک شود.
وی گفت: بخش خصوصی کش��ورمان با پشتیبانی هایی که از سوی 
دولت و دس��تگاه های اجرای��ی صورت گرفته، توانس��ته موفقیت های 

چشمگیری داشته باشد.
اس��تاندار هرم��زگان خاطرنش��ان ک��رد: در هرمزگان بس��یاری از 
واحدهای تولیدی گسترده تر از گذشته به فعالیت خود ادامه می دهند 

و واحدهای بسیاری نیز احیا شده اند.
همت��ی تس��ریع در ص��دور مجوزه��ای س��رمایه گذاری را از دیگر 
سیاس��ت های مهم در این استان برش��مرد و اظهار کرد: در این راستا 
نصب نرم افزار مرکز خدمات س��رمایه گذاری در تمامی ادارات اس��تان 
مورد تاکید قرار گرفته تا س��رمایه گذاران بتوانند طرح های خود را از 
طریق این نرم افزار ثبت و مجوزهای س��رمایه گذاری به سرعت صادر 

شود.
در ادامه نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان بر اهمیت استفاده از 

ظرفیت های استان هرمزگان در بخش هنری و خالقیت تاکید کرد.
حجت االس��الم والمس��لمین محمد عبادی  در همایش کارآفرینان 
اس��تان هرم��زگان اظهار ک��رد: کارآفرین مظهر خالقیت خدا اس��ت 

کارآفرین باید به دنبال خلق کارهای مهم باشد.
نماین��ده ولی فقیه در هرمزگان ادامه داد: باید تالش کنیم کمترین 
نقص در کارآفرینی را داش��ته باش��یم و این موضوع باید چرخ اقتصاد 

کشور را به جلو ببرد.
وی گفت: ما امروز در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم دشمن 
تمام سعی و تالش خود را بر این حقیقت گذاشته که جامعه ما را به 

جنگ اقتصادی در بیاورد.
امام جمعه بندرعباس با اش��اره به اینکه ما امروز نیازمند بازتعریف 
مجددی از مفهوم کار هس��تیم، گفت: کار مقدس ترین مفهومی است 

که در مبانی دینی وجود دارد.
عب��ادی  تصریح کرد: امروز جامعه اس��المی ب��ا مفهوم کار یک نگاه 
متفاوتی را دارد نسل جوان هم با همین مشکل مواجه است و استادان 

دانشگاه باید جوانان را به بازتعریف مفهوم کار سوق دهند.
وی بی��ان ک��رد: کار را مقابل میز قرار ندهید، می��دان کار و عرصه 
فعالیت ه��ای جوانان ما کارخانه ها، کارگاه ها، صنایع بزرگ، زمین های 

کشاورزی و خانه ها را تبدیل به یک کارخانه کرده اند.
عب��ادی  گفت: امروزه م��ا افتخار می کنیم که اس��تان هرمزگان به 
عنوان استان خالق در عرصه صنایع دستی در کشور از طرف یونسکو 

معرفی می شود استان هرمزگان باید خالقیت خود را پیدا کند.

وی بیان کرد: مهارت آموزی برای جامعه ما یک ضرورت انکار ناپذیر 
اس��ت جامعه ما اگر بخواهد در عرصه خالقیت های خود منش��أ تولید 
کار و تالش ش��ود باید آموزش نیز به عنوان ج��زء اجتناب ناپذیر این 

عرصه تعریف شود.
امام جمعه بندرعباس تصریح کرد: امروز هرمزگان هر خانه اش باید 
تبدیل به یک کارخانه شود زنان هرمزگانی در گذشته تولیدکنندگانی 
بوده اند که هنر و خالقیت های آنها نه تنها در هرمزگان که استان های 
هم جوار را نیز در حوزه خلیج فارس تحت پوشش خود قرار داده بود.
نمایند ولی فقیه در هرمزگان بیان کرد: هرمزگان امروز ظرفیت های 
بس��یار باالیی در عرصه کش��اوزی، دریا، صنعت، حوزه های خانگی و 
صنایع دستی و گردشگری دارد و این زمینه را برای کارآفرینان جوان 

ما فراهم کرده است.
عبادی با اش��اره به اینکه بار مس��ئولیت آموزش کارآفرینی برعهده 
دانش��گاه ها اس��ت، گفت: دانشگاه ها در نسل س��وم خود قرار دارند و 
تولید دانش هدف نیس��ت وس��یله ای اس��ت برای اینکه بتواند جامعه 
اس��المی را به جلو ببرد و رونق و پیش��رفت را برای جامعه اس��المی 

فراهم کند. 
وی افزود: دانش��گاه های نس��ل س��وم از مرحله آموزش و پژوهش 
بای��د عبور کنند و باید به صنعت وصل ش��وند و با کش��اورزان ما در 
بخش کشاورزی مرتبط با خودشان پیوند مستحکم تری ایجاد کنند و 

مشکالت این حوزه را حل کنند.
عبادی  ادامه داد: جوانان ما باید به س��مت کش��ف حقایق جدید و 
نیازه��ای جدید جامع��ه حرکت کنند و هرمزگان نیازمند این اس��ت 
ک��ه در هر حوزه ای که اش��اره ش��د جوانان وارد این عرصه ش��وند و 

کارآفرینی کنند.
همچنین رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بندرعباس 
در این همایش اظهار کرد: تردیدی نیس��ت که طی س��ال های اخیر 
اکثر کشورهای دنیا نقش کار و کارآفرینی در بهبود تمام شاخص های 
مهم اقتصاد از جمله اش��تغال، بهره وری و رش��د اقتصادی را به خوبی 

درک کرده اند.
محمدرض��ا صفا تصری��ح کرد: حتی در اقتصاده��ای عمدتاً دولتی، 
سیاست گذاران با درک اهمیت کارآفرینی در حال مهیا کردن فعالیت 

شرکت های کوچک و متوسط هستند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: طبق داده های آماری بی��ش از 5۰درصد از 
تولید ناخالص داخلی کش��ورهای پیش��رفته عضو س��ازمان توسعه و 
همکاری توس��ط کارآفرین های کوچک و متوسط صورت می پذیرد و 
تحقیقات نشانگر نقش ۷۰درصدی این کارآفرینان در آینده هستند.

صف��ا اضاف��ه کرد: کش��ور ما نیز طی س��الیان اخیر با ن��گاه ویژه و 
جامع تری به این موضوع نگریس��ته اس��ت، هرچند ک��ه کماکان نگاه 
دولت��ی بر اقتصاد و بر حوزه کارآفرینی س��ایه انداخته و در چارچوبی  
کنترل شده بین دولتی و خصوصی به همان خصولتی تعریف و دیده 

می شود.
وی با بیان اینکه اس��تان هرمزگان در سالیان اخیر شاهد تحرکات 
خوبی در حوزه کارآفرینی بوده که جای تقدیر از تمامی مس��ئوالن و 
کارآفرینان دارد، عنوان کرد: معتقدم تا رسیدن به یک جایگاه درخور 
شأن استان فاصله زیادی داریم که سزاوار است با همکاری مسئولین 
مربوطه به یک برنامه مدون کارآفرینی که تمام ظرفیت های اقتصادی 
اس��تان را دربر گیرد نیازمندیم که اتاق بازرگانی استان هرمزگان در 
این خصوص آمادگی کامل خود را جهت همکاری با تمام دستگاه های 

اجرایی و کارآفرینان اعالم می کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی بندرعباس اضافه 
کرد: اتاق بازرگانی هرمزگان معتقد اس��ت استان هرمزگان با توجه به 
پیشینه فرهنگی تجاری و اقتصادی و ظرفیت های موجود آن در تمام 
ش��اخه های آن اعم از اقتصاد دریامحور، کش��اورزی صنعت و معدن و 
صنایع دستی و گردشگری باید به جایگاه واقعی خود در کشور دست 
یابد و با عنایت به تمامی داشته های خود می بایست فقر و محرومیت 

از این استان رخت بر بندد.
وی بی��ان کرد: اتاق بازرگانی بندرعباس با توجه به اهمیت تولید و 
اش��تغال و اهمیت نقش کارآفرینان در اقتصاد و اش��تغال استان پس 
از س��ال های متم��ادی انفعال، وظیفه خود می دان��د، همواره در کنار 
کارآفرینان بوده و زبان گویای آنان باش��د و در تمامی مجامع عضو و 
غیرعض��و حمایت های خود را به ص��ورت عملی انجام دهد و برگزاری 

این همایش نیز نقطه آغازی بر این مهم می داند.
صفا ادامه داد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی هرمزگان 
پس از بررس��ی و پژوهش های الزم در حوزه صنایع کوچک و متوسط 
بر این باور است که استان در حوزه صنایع کوچک و متوسط نیازمند 
الگوی صنعتی و کارآفرینی اس��ت و صدور مجوزات تاس��یس با توجه 
به ایده های نو بای��د در حوزه زنجیره ارزش افزوده محصوالت صورت 

پذیرد.
این مقام مس��ئول در پایان عنوان کرد: ات��اق بازرگانی هرمزگان با 
توجه به نقش موثر ش��رکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوین 
و اهمیت و جایگاه آن در اقتصاد رشد فزاینده آنان در سال های اخیر  
عالوه بر تش��کیل کمیس��یون تخصصی در این حوزه، آمادگی خود را 

جهت ارتباط مس��تمر با دانشگاه های پارک علم و فناوری مراکز رشد 
اع��الم می کند که با توجه به پیگیری های ش��رکت های ش��هرک های 
صنعتی استان اقدامات اولیه جهت تفاهمنامه از کاالهای کشاورزی و 

شیالتی و نقشه راه تولید تا بازار را انجام داده است.

به دنبال تهیه نقشه راه تولید تا بازار برای حمایت از کارآفرینان هستیم
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پیش بینی وضعیت شبکه های اجتماعی در سال 2۰2۰

با نزدیک شدن به روزهای پایانی هر سال، از جمله محبوب ترین مطالب برای افراد مختلف، پیش بینی هایی است که برای سال 
آینده در حوزه های مختلف از سوی افراد متفاوت صورت می گیرد. بدون شک با توجه به این امر که شبکه های اجتماعی به جزئی 
غیرقابل تفکیک از زندگی انسان ها تبدیل شده است، آگاهی نسبت به وضعیت آنها در سال آینده نه تنها برای کاربران، بلکه برای 
بازاریاب ها و مدیران برندهای مختلف، از اهمیتی حیاتی برخوردار خواهد بود. در این رابطه اگرچه تصورات و پیش بینی های یک 
نفر، ممکن است با خطاهای بسیاری همراه باشد، با این حال اگر این موارد حاصل فکر چندین تن از افراد کامال متخصص باشد، 
دارای ارزش و اهمیت باالتری خواهد بود. در همین راستا به بررسی احتمالی شبکه های اجتماعی در سال ۲۰۲۰ خواهیم پرداخت. 

۱-تیک تاک مورد توجه جدی بازاریاب ها قرار خواهد گرفت
ش��بکه اجتماعی تیک تاک اگرچه در س��ال ۲۰۱6 در چین عرضه شده و یک شبکه کامال جدید محسوب می شود، با این حال 
با سرعتی فراتر از حد تصور در حال تسخیر بازار شبکه های اجتماعی است. درواقع اگرچه تا مدتی قبل، رقیب اصلی اینستاگرام 
را اسنپ چت معرفی می کردند، با این حال با توجه به مشکالت متعدد این شبکه در چند وقت اخیر، در حال حاضر تیک تاک به 
رقیب اصلی اینستاگرام تبدیل شده است، با این حال علت جذابیت باالی این شبکه برای کاربران بی علت نبوده و تمرکز اصلی آن 
بر روی ارسال ویدئو های کوتاه و وجود امکانات متعدد در این رابطه باعث شده است تا بتواند رشدی چشمگیر را تجربه کند. اگر 
بخواهیم جذاب ترین نوع محتوا برای اکثر کاربران را نام ببریم، بدون شک ویدئو ها با اختالفی چشمگیر در صدر قرار دارند. به همین 
خاطر اصال عجیب نیست که تیک تاک با تمرکز بر روی این قضیه موفق شده است تا به چنین جایگاهی در مدت زمانی بسیار کوتاه 
دست پیدا کند. نکته دیگری که در رابطه با راز موفقیت تیک تاک باید مورد توجه قرار دهید این است که افراد چندان تمایلی به 
تماشای ویدئو های طوالنی نداشته و طوالنی بودن یک محتوا، به شدت از جذابیت و شانس دیده شدن آن خواهد کاست، با این حال 
در تیک تاک شما تنها سه دقیقه وقت خواهید داشت تا خالقیت خود را نشان دهید. با توجه به توضیحات، پیش بینی ها حاکی از 
آن است که در سال ۲۰۲۰ بازاریاب ها افراد مستعد در این شبکه را شناسایی کرده و از آنها برای تبلیغ برند و یا محصوالت خود 
استفاده کنند. نکته جالب دیگری که الزم است تا در رابطه با این شبکه بدانید این است که در حال حاضر تیک تاک بیش از هر 

شبکه دیگری بارگیری می شود که یک رکورد فوق العاده محسوب شده و بیانگر ادامه دار بودن روند رشد آن دارد. 
2-میزان توجه برندها به شنفت اجتماعی افزایش خواهد یافت

شنفت اجتماعی در یک تعریف ساده این است که پیگیر بحث های صورت گرفته در شبکه های اجتماعی باشیم. این امر باعث 
خواهد شد تا مدیران بتوانند برنامه ریزی بهتری برای تصمیمات آتی خود داشته و در نهایت در زمینه جذب مخاطب، درخشان-تر 
ظاهر شوند، با این حال این رویکرد در حال حاضر چندان مورد توجه تمامی برندها قرار نگرفته و با توجه به نتایج فوق العاده آن، 
پیش بینی می شود که در سال آینده این رویکرد به عنوان سیاست اصلی برندهای مختلف انتخاب شود. توجه داشته باشید که این 
اقدام حتی می تواند شما را متوجه اوضاع کلی بازار و میزان رضایت مشتریان سایر برندهای رقیب نیز کند. به همین خاطر نیز از 

ارزشی حیاتی برخوردار است. 
3-میکرو اینفلوئنسرها اهمیت باالتری را پیدا خواهند کرد 

اگرچ��ه اینفلوئنس��رها در حال حاضر در مرکز توجه بازاریاب ها قرار دارن��د، با این حال بنا به دالیلی نظیر عدم تخصصی بودن، 
قیمت باال و با حتی تکراری شدن این احتمال وجود دارد که توجهات به میکرو اینفلوئنسرها بیشتر شود. درواقع این افراد اگرچه از 
مخاطبان کمتری برخوردار هستند، با این حال به علت تخصصی بودن حوزه فعالیت آنها، از بازدیدکنندگان حرفه ای تری برخوردار 
هستند. همین امر نیز باعث می شود که تبلیغ شما، در معرض دید افرادی قرار گیرد که پیش زمینه های الزم برای پذیرش برند را 
دارند. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که دیگر تعداد دنبال کننده و الیک معیار انتخاب نخواهد بود. درواقع 
با توجه به معضل فیک بودن بسیاری از الیک ها، کامنت ها و حتی دنبال کنندگان صفحات دیگر این موارد معیار انتخاب نخواهد بود. 
به همین خاطر پیش بینی می شد که محوریت و کیفیت کار افراد معیار اصلی قرار گیرد. درواقع باید سال آینده را شروع پایانی بر 
اهمیت و در مرکز توجه قرار داشتن اینفلوئنسرها بدانیم. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که اینفلوئنسرها 
تقریبا همه چیز را تبلیغ می کنند. این امر در حالی است که هیچ گونه اطالعاتی در رابطه با حوزه تبلیغی خود نداشته و این امر باعث 
می شود تا این موضوع مطرح شود که چه تبلیغاتی را باید کدام افراد انجام دهند. برای مثال اگر یک ورزشکار یک لباس ورزشی را 
تبلیغ کند، بدون شک قابل اعتمادتر از حالتی خواهد بود که یک تستر رستوران ها در این زمینه اقدامی را صورت دهد. به همین 
خاطر نیز در سال آینده باید شاهد این امر باشیم که دیگر صرفا اینفلوئنسرها پادشاهان شبکه های اجتماعی نخواهند بود و یا حتی 

توجهات به آنها با پیدا شدن رقبای تازه، با افتی شدید همراه باشد. 
4-محتواهای زنده به اولویت اول مخاطبان تبدیل خواهد شد

در سال گذشته تمامی شبکه های اجتماعی مطرح، در زمینه امکان پخش زنده فعالیت هایی را انجام داده اند که موفق ترین آنها 
را می توان در یوتیوب، فیس بوک و اینستاگرام مشاهده کرد. اگرچه این شبکه ها چند سالی است که این امکان را برای خود ایجاد 
کرده اند، با این حال در سال گذشته انقالبی در زمینه تعداد بازدیدکنندگان این بخش اتفاق افتاد و به رشدی 65درصدی در مقایسه 
با سال گذشته رسیده است. به همین خاطر نیز پیش بینی می شود که در سال آینده، هیچ چیز به اندازه محتواهای زنده نظیر الیو 
اینستاگرام، مورد توجه مخاطبان قرار نخواهد گرفت. به همین خاطر نیز ضروری است تا برندها و حتی افراد فعال در شبکه های 
اجتماعی این بخش را مورد توجه جدی خود قرار داده و برنامه ای برای آن داشته باشند. برای موفقیت در این زمینه، بررسی اقدامات 

مشابه برندها و افراد برتر، می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی برای شما باشد. 
5-اخبار تقلبی و کم ارزش به انزوا کشیده خواهند شد 

اخبار جعلی به یکی از مشکالت بزرگ در شبکه های اجتماعی تبدیل شده است. در این رابطه حتی انتخاب تیترهای غیرواقعی 
نیز در همین دس��ته قرار می گیرد. این موارد تنها زمان افراد را تلف کرده و بس��یاری از سوءتفاهم ها را ایجاد می کنند. برای مثال 
تکنولوژی دیپ فیک که قادر است تا کلیپ های غیرواقعی از افراد مختلف را ایجاد کند، به سادگی می تواند یک شایعه بزرگ را 
درس��ت کند. به همین خاطر نیز پیش بینی می-شود که ش��بکه های اجتماعی برتر، در این زمینه فعالیت های جدی ای را انجام 
داده و حتی مجازات های قانونی را برای چنین افرادی در نظر بگیرد. درواقع شبکه های اجتماعی دیگر نباید مکانی برای دست به 
دست شدن اخبار و مطالب نادرست و توهین آمیز باشد. در غیر این صورت با رشدی منفی مواجه خواهند شد. برای مثال توییتر 
از جمله ش��بکه های اجتماعی پیش��گام در این زمینه بوده و مدتی است که نشر تبلیغات سیاسی را به صورت کامل برای تمامی 
کاربران مس��دود کرده اس��ت. به صورت خالصه پیش بینی ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۰ نظارت بیشتر بر روی محتوای 
مطالب در شبکه های اجتماعی صورت گیرد. این امر حتی می تواند در زمینه کاهش کالهبرداری های اینترنتی نیز اقدامی سودمند 

محسوب شود.  
6-توجه به سالمت روان کاربران، مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت

مهم ترین دلیلی که اینستاگرام در حال حذف نمایش الیک ها است، کمک به حفظ سالمت روان کاربران بوده و این امر توصیه ای 
اس��ت که روانش��ناس ها پس از یک دوره تحقیقات به مدیران ارشد این شبکه داده اند. این امر باعث خواهد شد تا کاربران، بدون 
هیچ گونه دغدغه و تفکرات غلط در رابطه با الزامات هر یک از پست های خود، تنها به دنبال نمایش مطالب موردنظر خود باشند. این 
امر باعث خواهد شد تا بسیاری از فشارهای بیهوده از آنها دور شده و افراد به فعالیت بیشتر و باکیفیت تر سوق داده شوند. با توجه 
به این امر که بازخوردها در چند کشوری که این قابلیت به صورت آزمایشی انجام شده است کامال مثبت است، پیش بینی می شود 

که در  سال آینده این امکان برای تمامی کاربران فراهم شده و سایر شبکه های اجتماعی نیز به تقلید از این سیاست بپردازند.   
business2community :منبع

تبلیغـاتخالق

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

    شـنبه   3۰ آذر ۱3۹8    شـماره ۱455   صفحه۱6  

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

وقت��ی اطرافیان تان رفتار بدی دارند و ش��ما به خود می گیرید، 
خیل��ی احس��اس دلخ��وری می کنی��د و گویی س��یلی محکمی 
خورده اید. شاید تاکنون با چنین موردی برخورد نکرده اید، اما اگر 
آدم حساس و زودرنجی باشید، از رفتارهای اطرافیان رنجیده خاطر 
می ش��وید و خیلی زود به ش��ما برمی خورد. در این مواقع باید چه 
واکنش��ی نش��ان داد؟ چطور می توانیم حرف و رفتار دیگران را به 
خود نگیریم؟ با ما همراه باش��ید تا پاس��خ این س��ؤال را برای تان 

بشکافیم.
ش��اید از جمله افرادی باش��ید که مسائل اطراف تان را حتی اگر 
هیچ ارتباطی به ش��ما نداشته باشد، با تمام وجود حس می کنید. 
اگر دیگران مقابل یا پش��ت سرتان از شما بدگویی یا انتقاد کنند، 
حس می کنید ارزش��ی برای تان قائل نیس��تند. حتی برخی مواقع 
بقیه صحبتی با ش��ما نمی کنن��د، اما از حالت ص��ورت یا حرکت 
بدن شان برداشت بدی می کنید. حتی ممکن است خیالبافی کنید 
و به این نتیجه برس��ید ک��ه از فالن حرف یا رفتار ش��ما ناراحت 
ش��ده اند. یکی از دوس��تان م��ن مدام رفت��ار دیگ��ران را به خود 
می گرفت و خیلی حس��اس بود. این خصوصی��ت او، بقیه و حتی 
خ��ودش را آزار می داد و برای اطرافیانش س��وء تفاهم های زیادی 

به وجود می آورد.
ش��اید خیلی راح��ت بگویند به خودتان نگیرید، با ش��ما نبودم. 
در اغلب مواقع این حرف درس��ت اس��ت، اما اگ��ر فرد ترش رویی 
را ببینید و این حرف را از او بش��نوید، باورکردنش چندان س��اده 
نیس��ت. فرد حساس نمی تواند تحت تأثیر دیگران قرار نگیرد. پس 
الزم اس��ت با این مش��کل رو به رو ش��ود. حقیقت این اس��ت که 
احساس��ات ما، راه برقراری ارتباط ما آدم ها با یکدیگر اس��ت. این 
ارتباط خود را در روابط خانوادگی، دوس��تی و فامیلی بیشتر نشان 

می دهد، پس نمی توانید به احساسات تان بی توجه باشید.
ب��رای کنترل حساس��یت و ب��ه خ��ود نگرفتن ح��رف و رفتار 
اطرافیان مان، راه های زیادی وجود دارد. اگر بیش ازاندازه حس��اس 
باشیم، با هر مساله ای تا چند روز در عذاب خواهیم بود یا حتی در 

مورد خودمان نظر بدی پیدا می کنیم.
برای ترک عادت حساس��یت نس��بت به رفتار و حرف دیگران، 

تکنیک های زیر را به کار بگیرید:
۱. ارزش خودتان را دریابید

اگ��ر خودتان را بشناس��ید و ب��ه ارزش وجودی ت��ان پی ببرید، 
می توانید از قضاوت زودهنگام در مورد دیگران دس��ت بکش��ید و 
خودتان را آزار ندهید. برای ش��ناخت خودت��ان وقت بگذارید و با 
بی توجهی به حرف مردم و بدون در نظر گرفتن اینکه درباره  شما 
چه می گویند و چه فکری می کنند به ش��ناخت بهتر خود برسید. 
پنج مورد از خصوصیات ش��خصیتی خود را که به داشتنش افتخار 
می کنی��د، روی کاغذ بیاورید و هر زمان نس��بت به رفتار دیگران 

حساسیت به خرج دادید، آنها را تکرار کنید.
2. محرک های احساسی تان را شناسایی کنید

در گذشته هر کسی اتفاقاتی پیش آمده که اکنون احساسات مان 
را تحری��ک می کند؛ مثاًل عصبانی یا هیجان زده می ش��ویم. برخی 
رفتاره��ا خصوص��اً رفتارهایی که دیگ��ران در گذش��ته یا اکنون 
دارند، ما را طوری برمی انگیزد که نس��بت به برخی موارد حساس 
می ش��ویم. فرض کنید پدرتان در گذش��ته خیلی سختگیر بوده و 
ش��ما همیش��ه تالش می کردید او را راضی نگه دارید و بی عیب و 
نقص باش��ید. به همین دلیل، هر فردی که کوچک ترین ایراد را از 
شما می گیرد، نسبت به بقیه که در شرایط شما قرار دارند، واکنش 
بیشتری از خود نش��ان می دهید. اگر مسئله ای باعث ناراحتی تان 
ش��د، از خود بپرسید آیا واقعاً ناراحت شدم، یا مسئله ای هست که 

حساسیتم را تحریک می کند؟
3. سعی کنید خودتان باشید

هیچ وقت تالش نکنید نقش فرد دیگری را بازی کنید و همیشه 
خود واقعی تان باش��ید. باید هر آنچه که اکنون هس��تید را با تمام 
وج��ود بپذیرید تا خود واقعی تان را دریابی��د. برای اینکه خودتان 
باش��ید، باید هم��واره کاری را انجام دهید که دوس��ت دارید. در 
ه��ر کاری ابتدا به خودتان توجه کنی��د و ببینید انجام چه کاری 

برای تان بهتر است.
4. از اشتباه کردن نترسید

 س��قراط می گوید: خوش��بخت کسی اس��ت که از هر اشتباه و 
خطایی که از او سر می زند، تجربه  ارزشمندی به دست می آورد.

پس، از اشتباه کردن نترسید و گاهی به خود اجازه اشتباه کردن 
بدهید و این باور را در خود به وجود آورید که اشتباهات بخشی از 
روندی اس��ت که در مسیر تکامل شخصیت و رسیدن به شخصیت 
ایده آل باید بپیمایید. وقتی کار اش��تباهی انجام می دهید، خود را 
ببخشید و از تجربه جدید استقبال کنید. باید در قبال کارهای تان 
مس��ئولیت پذیر باش��ید، اما اگر کسی با ش��ما مخالف بود، خیلی 
خودت��ان را اذیت نکنید. باید بپذیرید هیچ کس��ی بی عیب و نقص 
نیس��ت و یادتان باشد اگر از اشتباهات درس بگیرید دیگر همانند 

قبل باعث آزارتان نمی شوند.
5. برای روابط تان حدومرز داشته باشید

داشتن حدومرز در رابطه های تان کمک می کند تا کمتر از رفتار 
دیگران آس��یب ببینید. گاهی الزم اس��ت به بعض��ی چیزها »نه« 
بگویی��م؛ این »نه گفتن« می تواند به همکار یا ش��ریک زندگی تان 
باش��د یا »نه گفتن« به کارهایی که عالقه زیادی به آنها ندارید یا 
از نظر عاطفی به ش��ما آسیب می زنند. اگر همیشه به دنبال راضی 
نگه داشتن دیگران باشید و تمام کارهای تان را به همین نیت انجام 
دهی��د، اگر آنها کاری انج��ام دهند که باعث ناراحتی تان ش��وند، 

ممکن است واکنش غیرعادی از خود نشان دهید.

6. فراموش کنید و بگذرید
از هر تجربه ای که به دست می آورید استفاده کنید و شخصیت 
خود را ش��کل دهید. قطعاً در زندگی همه  ما اتفاقات آزاردهنده ای 
رخ داده اس��ت. آن را برای بلندش��دن، ج��ان گرفتن، ایجاد حس 
همدردی و ش��کل دادن به ش��خصیت تان ب��ه کار بگیرید. اجازه 
ندهی��د این تجربه خوِد کنونی تان را بس��ازد. همچنین از آن برای 

تقویت و افتخار کردن به خودتان استفاده کنید.
7. مهربان بودن نیاز به پذیرش از جانب دیگران 

ندارد
گاهی فکر می کنیم اگر با همه مهربان باش��یم و برای  شان وقت 
بگذاری��م، آنها ه��م باید با ما همان گونه رفت��ار کنند. حقیقت این 
اس��ت که مهربان بودن باعث محبوبیت مان نزد دیگران نمی ش��ود 
و باعث نمی ش��ود تأیید آنها را به دست آوریم. پس بهتر است اگر 
کاری برای دیگران انجام می دهیم به این خاطر باشد که خودمان 
این ط��ور می خواهیم؛ نه به خاطر انتظاری که برای جبران و رفتار 

متقابل از آنها داریم.
8. منطقی باشید

وقتی مس��ئله ای ناراحت تان می کند یا باعث می ش��ود احساس 
خوبی نداش��ته باش��ید، اگر منطقی به آن نگاه کنید، درک بهتری 
پیدا می کنید. باید ببینید واکنشی که نشان داده اید، مناسب بوده 
یا کار اش��تباهی انجام داده اید؟ آیا واقعاً اشتباهی از شما سرزده یا 
بی دلیل مس��ئله را بزرگ کرده اید؟ اگر کس��ی واقعاً به شما صدمه 
رسانده می توانید ناراحتی تان را با او در میان بگذارید یا کاًل قضیه 

را فراموش کنید!
اگ��ر به اختیار خود از اعتراف به این مس��ئله طفره می روید که 
نیازهای تأمین نش��ده تان باع��ث بروز واکنش عاطفی نامناس��ب 
هس��تند، پس حس می کنید احساسات تان شما را حبس کرده اند 
و توانایی درس��ت نفس کش��یدن را ندارید. از س��وی دیگر با خود 
روراست باش��ید، نگاه واقع بینانه ای به خود بیندازید و ببینید چه 
توقع های نابجای��ی از خود دارید. با ای��ن کار، دید واقع بینانه تری 
خواهی��د داش��ت. با رعایت ن��کات مذکور خ��ود را از فکر و خیال 
ره��ا می کنید و در آینده، واکنش��ی را که به اطرافیان تان نش��ان 
می دهی��د خودتان انتخاب می کنید، رفتار مس��ئوالنه تری از خود 

نشان می دهید و احساسات تان نیز بی طرفانه تر می شوند.
گاهی نیاز اس��ت به احساسات مان تکیه نکنیم و منطقی تر باشیم. 
این مسئله بسیار مهم است. باید ببینیم احساسات درونی مان از کجا 
نشأت گرفته اند، چطور به آنها واکنش نشان دهیم و چطور با موقعیتی 
ک��ه در آن قرار داریم، مواجه ش��ویم و از آن درس بگیریم. وقتی یاد 
بگیریم در هر ش��رایطی چه واکنش��ی از خود نشان دهیم، در آینده 

می توانیم واکنش مان را به پاسخی منطقی و معقول تبدیل کنیم.
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چگونه از رفتار و حرف های اطرافیان ناراحت نشویم؟

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: آنا برداوا نویسنده حوزه تکنولوژی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی


